ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2012. augusztus 30.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2012. 08. 30-i ülésre

317/2012. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása tárgyú előterjesztés elnapolása
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. június 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Katasztrófavédelmi iroda épület
hasznosítása tárgyú előterjesztést elnapolta, és kérte a javasolt épület és
helyiséghasználati díjak összegének önköltségszámítással való alátámasztását a
következő Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
illetve a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjeszteni. Az épület és
helyiséghasználati díjak összegének önköltségszámítással való alátámasztását
tartalmazó előterjesztés a Képviselő - testület 2012. júniusi ülésén levette a
napirendről. A jelen Képviselő - testületi ülésre ismételten beterjesztésre került
Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása.
322/2012. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vízmű részvény értékesítés lehetősége, üzleti vagyon felülvizsgálata
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Márjalaki József, végrehajtva: 2012. június 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasította a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a vízmű
részvény esetleges értékesítésének lehetőségét, továbbá az üzleti vagyon
felülvizsgálata során tegyen javaslatot azon ingatlanokra, melyek értékesítéséből
származó bevétel biztosítja a kötvényforrásból felhasznált összeg visszapótlását. Az
önkormányzati vagyon felülviszgálat megtörtént a kijelölt ad-hoc bizottsággal. Az
üzleti vagyonból történő értékesítésre tett javaslatokat a jelen Képviselő - testületi
ülésre beterjesztett önkormányzati vagyonrendelet módosítás tartalmazza.
323/2012. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magtárlaposi u. 1-3 alatti lakások bérleti díjára és két lakás értékesítésére javaslat
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2012. augusztus
30.

A testület döntött a Magtárlaposi u. 1-3. lakások értékesítésével kapcsolatban, az
emeleti lakásokat értékesíti, a földszinten lévő két lakást pedig orvosi szolgálati
lakássá minősítette.
343/2012. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Javaslat Berkes Zsuzsanna ügyvezetői megbízására további 5 évre
Határidő: 2012. 07. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. július 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő Testülete döntött arról, hogy
továbbra is a jelenleg megbízott Berkes Zsuzsanna-t javasolja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. ügyvezető állás betöltésére további 5 évre, munkaviszony
keretében, 230 000 Ft bruttó bérrel. A Képviselő - testület májusi ülésére beterjeszett
munkaszerződést a tagtelepülések, mint munkáltatók aláírták.
359/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tálalókonyhák és óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
Az oktatási és nevelési intézmények a nyári nyitvatartás szerint üzemeltek.
360/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012/2013-as tanévben engedélyezett tanuló és csoportszámok
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. június 28.
Az oktatási intézmények csoport számai és a csoportok tanulólétszámai elfogadásra
kerülte, mely alapján történik a 2012/2013-as szorgalmi év munkaszervezisi
folyamata.
364/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd 3. számú háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítása
Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 1.
A testületi döntésnek megfelelően a 3. számú háziorvosi körzet működtetésére az
Intézmény beszerezte a működési engedélyt, dr. Petrikó Attila Gábor háziorvos
augusztus 1. napjától ellátja a körzet helyettesítését.
366/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felterjesztési joggal élés 3 fekvőbeteg szakellátás tekintetében
Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A testületi döntésnek megfelelően Önkormányzatunk kérelemmel fordult a Békés

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez ellátási terület
módosítása iránt a három szakrendelés - urológia, kardiológia, csecsemő és gyermek
fül-, orr-, gégegyógyászat - tekintetében. A kérelem elbírálásáról a testületet
haladéktalanul értesíteni fogjuk.
370/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésének átadása a Zöldpark Nonprofit Kft-nek
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. június 28.
Az átadásról szóló határozatot megapták az érintettek (Zőld park Kft., Kner Imre
Gimnázium) és a személyzet átvétele megtörtént.
376/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magtárlaposi úti ötlakásos társasházból lakások értékesítése
Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A rendelet-tervezet elkészült, jelenleg a Kezelővel való egyeztetése folyamatban
van, a Képviselő-testület első fordulóban a 2012. szeptemberi ülésén tárgyalja.
390/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: GYÜSZ-TE beszámolója
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 28.
A rendezvények a támogatási feltételeknek megfelelően kerültek
megszervezésre/lebonyolításra.
394/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a Corini Margit gyűjtemény kiállításáról
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 28.
A tervezett kiállítás megrendezésre került.
396/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: CIBERE Gyermeknap megrendezésének támogatása
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 28.
A támogatás utalása megtörtént a rendezvény lebonyolításához.
407/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság részére 200.000 Ft pénzbeli támogatás

Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 28.
A támogatás utalása megtörtént.
410/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázat benyújtásához
szükséges engedélyeztetési eljárások
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 23.
A Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázat benyújtásához az
alábbi tárgyban és összegben került sor építési engedélyezési eljárás lefolytatására
(illelőteg folyamatban vannak eljárások):
- Szent László híd: 800 eFt+Áfa
- Bárka látogatóközpont: 1.200 eFt+Áfa
- Körös látogatóközpont: 1.400 eFt+Áfa
- Szent Antal zarándok szálláshely kialakítása: 1.200 eFt+Áfa
- Szent Antal kenyérsütőház: 200 eFt+Áfa
Az Erzsébet ligetben és a Hantoskerti holtágon és környezetében található
fejlesztések tekintetében a vízi rendezvénytér és a kilátó engedély köteles, a
tanösvény kialalkításához jegyzői hozzájárulás szükséges. A kilátó esetében az
eljáró hatóság kijelölése folyamatban van.
A pályázatban szereplő területek közül a következőekben felsorolt ingatlanok
(helyrajzi számok) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában vannak,
az ott megvalósítandó fejlesztések esetében az önkormányzat nyilatkozata
szükséges, melyben hozzájárul az érintett területen a beruházás megvalósításához és
annak 5 éves fenntartásához. Az érintett területek: Szent Antal Zarándok szálláshely
(5948), Bárka Látogatóközpont - Templom zug (7701/1), Körös Látogatóközpont Jókai u. 6. (68), Hantoskeri holtág (1588 - partszakasz, 1245, 1586), Erzsébet liget
(1243/3).
413/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hevesi-Nagy Anikó megbízása a Zeneiskola igazgatói feladatainak ellátásával
Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A pályázó kinevezése megtörtént az intézményvezetői álláshelyre.
415/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C.4. sz. alatti költségalapú
bérlakásról

Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A döntéssel párhuzamosan a lakás bérbeadásának pályázati eljárása lezárult, a bérlő
kijelölése megtörtént.
419/2012. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a Varga Lajos Sportcsarnok fenntartó váltásáról
Határidő: 2012. 07. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.
A fenntartó döntés megerősítésre került, a Kormányhivatal állásfoglalásának
ismeretében.
424/2012. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ad-hoc bizottság ülés megtartásának kezdeményezése
Határidő: 2012. 07. 31., felelős: Márjalaki József, végrehajtva: 2012. július 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kezdeményezésére az önkormányzati
törzsvagyon felülvizsgálatára létrehozott 3 fős ad-hoc bizottság a 2012. július 31.-én
megtartotta az ülését és javaslatokat fogadtak el az önkormányzati ingatlanvagyon
besorolásának módosítására. A javaslatokat a T. Képviselő - testület augusztusi
ülsére beterjesztett önkormányzati vagyonrendelet módosítás tartalmazza.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közigazgatás, enen belül a közoktatás irányítás átszervezésével, továbbá az idő múlásával folyamatosan
bekövetkező szervezeti változások átvezetése érdekében szükségessé válik az Önkormányzat Képviselőtestületének és a hivatala szervezeti szabályzatainak a felülvizsgálata.
Mint ismeretes már a költségvetés készítésekor döntött a Képviselő-testület az intézményi létszám
racionalizálásáról, ezen belül a hivatali kirendeltség megszüntetéséről és egyes szolgáltatásai más formában történő
ellátásáról. A közoktatás átszervezése, egyes vállalkozói óvodák működésképtelenné válása miatt szükségessé vált
az óvodai feladatok önálló önkormányzati intézmény útján történő ellátása. A társulási fenntartásban működő óvoda
gazdasági feladatait azonban a gyomaendrődi önkormányzati hivatal pénzügyi szervezete fogja ellátni.
További módosításokat egyéb jogszabályi, szervezeti és személyi változások indokolják.
A fenti indokok alapján benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosító-tervezetét, valamint a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló határozat-tervezetet.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § helyébe a következő rendelkezés lép.
"13. § A Képviselő-testület ülését a polgármester köteles összehívni az Ötv. 12 § (1) bekezdésében foglaltakon túl
ha:
a) a Békés Megyei Kormány Hivatal a felügyeleti eljárása keretében kezdeményezi,
b) népi kezdeményezés indítványozza,
c) a jegyző kezdeményezi súlyos törvénysértés megszüntetése érdekében"
2. § A SZMSZ 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
"29. § (2) A Hivatal belső szervezeti tagozódása:
a) Adó Osztály
b) Hatósági Osztály
ba) Általános igazgatási iroda
bb) Okmányiroda
bc) Építéshatóság
c.) Humánpolitikai Osztály
ca) Szociális iroda
cb) Intézményfelügyeleti iroda
cc) Gyámhivatal
d) Pénzügyi Osztály
e) Titkárság (közvetlen polgármesteri és jegyzői irányítás alatt áll)
2

f) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
fa) Városüzemeltetési iroda
fb) Vagyonkezelői iroda
fc) Projektmenedzseri iroda
fd) Közterület felügyelet és mezei őrszolgálat"
3. § A SZMSZ 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ "Hatósági igazgatási társulás" címe és a 28/B. §.
1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Kis Bálint Általános Iskola igazgatója,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója,
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője,
Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
Határozat-tervezet
Határozati javaslat:
I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 254/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozattal megállapított Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) módosításáról a
következők szerint rendelkezik:
1) A Hivatali SzMSz 3) pontja helyébe a következő rendelkezés kép:
"3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
Katasztófavédelem: 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor 2.
A Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 50.
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Az önállóan működő költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
Államháztartási azonosító száma: 704368
Törzskönyvi azonosító szám:346612
Adószáma: 15346614-2-04
KSH száma: 15346614-8411-321-04
KSH területi számjel: 0433455
Bankszámla számok:
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A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezető pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30.sz.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla, száma: 53200125-11062402
Az alszámlák megnevezéseit és számla számait a 20/1/d. számú melléklet a pénzkezelési szabályzat tartalmazza:”
2) A Hivatali SzMSz 5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"5) Felügyeleti szerve: fenntartó és működtető szervként: Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., törvényességi felügyeletet gyakorló szervként: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba, József
A. u. 2-4. "
3) A Hivatali SzMSz 11) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"11) a) A Képviselő-testület, bizottságok és tisztségviselők továbbá a nemzetiségi önkormányzatok munkájának
segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, továbbá a jogsza-bályok, a
Képviselő-testület által meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, a képviselők munkája technikai
feltételeinek biztosítása. A Hivatal közreműködik a Képviselő-testület nemzetközi kap-csolatainak szervezésében, az
önkormányzati szövetségekkel, továbbá más önkormányzatokkal való együttműködésből adódó feladatok
ellátásában.
Ellátja a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és a Hivatal ügyintézőjének hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal ellátja a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat."
4) A Hivatali SzMSz 12) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"12) A Hivatal Gazdálkodási jogköre:
A Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal
gazdasági szervezete útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő önállóan működő
költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 50.
b) Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
c) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
d) Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
f) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.”
5) A Hivatali SzMSz 15) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"15) A Hivatali SzMSz 15. számú melléklete tartalmazza a gazdasági társaságban való részvételnek a részletes alaptevékenységtől elhatárolt – felsorolását."
6) A Hivatali SzMSz 31) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"31) A hivatal munkarendje
A Hivatal dolgozói - külön szabályzatban meghatározott módon - rugalmas munkarendben dolgoznak. A törvényes
munkaidőt havi átlagban le kell tölteni. A nem rugalmas munkarendben dolgozók kijelöléséről a osztályvezető
javaslata alapján a jegyző dönt. A munkaidő letöltéséről, nyilvántartásának folyamatos vezetéséről az
osztályvezetők gondoskodnak. A munkaidő nyilvántartása elektronikus úton történik.
a) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő, kedd, szerda csütörtök:
8–16.30 óráig
Péntek:
8–14 óráig
A hivatal egyes köztisztviselőinek az eltérő munkaidő-beosztását a Jegyző határozza meg figyelemmel arra, hogy a
teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők heti munkaideje 40 óra.
b) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 perc
munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni.
c) A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző külön
rendelkezik.
d) A Képviselő-testület tisztségviselői hétfői munkanapokon 9 - 11 óráig tartanak ügyfélfogadást."
7) A Hivatali SzMSz 32) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"c) A munkavégzés általános szabályait, a Hivatali köztisztviselők feladatait a közszolgálati köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény, valamint az ennek végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, jegyzői utasítások, illetve
szabályzatok tartalmazzák."
8) A Hivatali SzMSz 34) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
"34) A Hivatal és azok osztályai alapvető feladatait, működésének főbb szabályait a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, a a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az SZMSZ határozzák meg. Mindezeken túl a osztályok
ellátják a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők által meghatározott feladatokat, elősegítik és biztosítják
ezek működési feltételeit."
9) A Hivatali SzMSz 35) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"35) Az osztályok az alábbiakban biztosítják a bizottságok működési feltételeit és gondoskodnak a bizottságok,
továbbá a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata ügyrendjében és szervezeti szabályzatában meghatározott titkári feladatokról:
a) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
aa) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
b) Pénzügyi Osztály
ba) Pénzügyi és Gazdasági Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
c) Titkárság
ca) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
cb) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
cc) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata"
10) A Hivatali SzMSz 38) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
"38) Az értekezletek rendje:
a) A tisztségviselők hetente, általában hétfőn délután vezetői megbeszélést tartanak az osztályvezetők, a projekt
menedzseri iroda vezető, továbbá a személyzeti ügyekért felelős köztisztviselő részvételével vezetői, továbbá
évente legalább egy alkalommal apparátusi munkaértekezletet tartanak. Az értekezletekről emlékeztető készül."
11) A Hivatali SzMSz 41/A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"41/A) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselők körét a 14., a vagyonnyilatkozatok kezelésének és
tárolásának részletszabályait a 7. melléklet tartalmazza"
12) A Hivatali SzMSz 44) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"44) Az SzMSz mellékletei:
1)
Polgármesteri utasítás azokról a munkakörökről melyeknél a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz,
felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges
2) Jegyzői utasítás a kiadmányozási jog gyakorlásáról
3) Munkaköri leírások
4)
A testületek elé kerülő előterjesztések előzetes törvényességi felülvizsgálatának, valamint az ügyvitelei
cselekmények végrehajtásának szervezési és eljárási kérdéseiről
5) Egyedi iratkezelési szabályzat
6) Számítástechnikai védelmi szabályzat
7) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
8) Munkavédelmi szabályzat
9) Tűzvédelmi utasítás
10) A munkahelyi dohányzás szabályairól
11) Szerződések nyilvántartása
12) Pályázatfigyelés és készítés szabályzata
13) Belső ellenőrzési szabályzat
14) Közszolgálati szabályzat
15) Gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzat, mint tulajdonos vesz részt
16) A költségvetési szerv vezetési struktúrája és működésének rendszere
17) A szervhez kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok
18) 1990. évi LXV. tv. alapján ellátott szakfeladatok
19) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a hozzá tartozó
önállóan működő intézmények Egységes Gazdálkodási Szabályzata
20) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának, mint a hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendje
1./ Számviteli politika
a./ Leltározási és leltárkészítési szabályzat
b./ Eszközök és források értékelési szabályzata
c./ Önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat
d./ Pénzkezelési szabályzat
2./ Bizonylati szabályzat
3./ Selejtezési szabályzat
21) Beszerzések lebonyolításának szabályzata
22) Kiküldetési szabályzat
23) Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
24) Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
25) Reprezentációs kiadások szabályzata
26) Szabályzat a hivatali gépjárművek üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának
elszámolására
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27) Vezetékes- és mobiltelefon használati szabályzata
28) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
29) Belső kontrollrendszer
30) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felhasználói szabályzata"
II. A Hivatali SzMSz egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét és mellékleteit a benyújtott tartalommal
megállapítja, továbbá a függelékek tartalmát tudomásul veszi.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek a 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotását, illetve a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a benyújtott határozat
tervezet szerint.

1. döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § helyébe a következő rendelkezés lép.
"13. § A Képviselő-testület ülését a polgármester köteles összehívni az Ötv. 12 § (1) bekezdésében foglaltakon túl
ha:
a) a Békés Megyei Kormány Hivatal a felügyeleti eljárása keretében kezdeményezi,
b) népi kezdeményezés indítványozza,
c) a jegyző kezdeményezi súlyos törvénysértés megszüntetése érdekében"
2. § A SZMSZ 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
"29. § (2) A Hivatal belső szervezeti tagozódása:
a) Adó Osztály
b) Hatósági Osztály
ba) Általános igazgatási iroda
bb) Okmányiroda
bc) Építéshatóság
c.) Humánpolitikai Osztály
ca) Szociális iroda
cb) Intézményfelügyeleti iroda
cc) Gyámhivatal
d) Pénzügyi Osztály
e) Titkárság (közvetlen polgármesteri és jegyzői irányítás alatt áll)
f) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
fa) Városüzemeltetési iroda
fb) Vagyonkezelői iroda
fc) Projektmenedzseri iroda
fd) Közterület felügyelet és mezei őrszolgálat"
3. § A SZMSZ 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ "Hatósági igazgatási társulás" címe és a 28/B. §.
1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Kis Bálint Általános Iskola igazgatója,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon igazgatója,
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium igazgatója,
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény vezetője,
Térségi Humánsegítő Szolgálat vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és egységes
szövégnek megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 254/2011. (IV. 28.) Gye. Kt. határozattal megállapított Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) módosításáról a
következők szerint rendelkezik:
1) A Hivatali SzMSz 3) pontja helyébe a következő rendelkezés kép:
"3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
Katasztófavédelem: 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor 2.
A Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 50.
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Az önállóan működő költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
Államháztartási azonosító száma: 704368
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Törzskönyvi azonosító szám:346612
Adószáma: 15346614-2-04
KSH száma: 15346614-8411-321-04
KSH területi számjel: 0433455
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezető pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30.sz.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla, száma: 53200125-11062402
Az alszámlák megnevezéseit és számla számait a 20/1/d. számú melléklet a pénzkezelési szabályzat tartalmazza:”
2) A Hivatali SzMSz 5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"5) Felügyeleti szerve: fenntartó és működtető szervként: Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1., törvényességi felügyeletet gyakorló szervként: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba, József
A. u. 2-4. "
3) A Hivatali SzMSz 11) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"11) a) A Képviselő-testület, bizottságok és tisztségviselők továbbá a nemzetiségi önkormányzatok munkájának
segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, továbbá a jogsza-bályok, a
Képviselő-testület által meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, a képviselők munkája technikai
feltételeinek biztosítása. A Hivatal közreműködik a Képviselő-testület nemzetközi kap-csolatainak szervezésében, az
önkormányzati szövetségekkel, továbbá más önkormányzatokkal való együttműködésből adódó feladatok
ellátásában.
Ellátja a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és a Hivatal ügyintézőjének hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal ellátja a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat."
4) A Hivatali SzMSz 12) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"12) A Hivatal Gazdálkodási jogköre:
A Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal
gazdasági szervezete útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő önállóan működő
költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 50.
b) Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
c) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
d) Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27.
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
f) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.”
5) A Hivatali SzMSz 15) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"15) A Hivatali SzMSz 15. számú melléklete tartalmazza a gazdasági társaságban való részvételnek a részletes alaptevékenységtől elhatárolt – felsorolását."
6) A Hivatali SzMSz 31) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"31) A hivatal munkarendje
A Hivatal dolgozói - külön szabályzatban meghatározott módon - rugalmas munkarendben dolgoznak. A törvényes
munkaidőt havi átlagban le kell tölteni. A nem rugalmas munkarendben dolgozók kijelöléséről a osztályvezető
javaslata alapján a jegyző dönt. A munkaidő letöltéséről, nyilvántartásának folyamatos vezetéséről az
osztályvezetők gondoskodnak. A munkaidő nyilvántartása elektronikus úton történik.
a) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfő, kedd, szerda csütörtök:
8–16.30 óráig
Péntek:
8–14 óráig
A hivatal egyes köztisztviselőinek az eltérő munkaidő-beosztását a Jegyző határozza meg figyelemmel arra, hogy a
teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők heti munkaideje 40 óra.
b) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 perc
munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni.
c) A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző külön
rendelkezik.
d) A Képviselő-testület tisztségviselői hétfői munkanapokon 9 - 11 óráig tartanak ügyfélfogadást."
7) A Hivatali SzMSz 32) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"c) A munkavégzés általános szabályait, a Hivatali köztisztviselők feladatait a közszolgálati köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény, valamint az ennek végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, jegyzői utasítások, illetve
szabályzatok tartalmazzák."
8) A Hivatali SzMSz 34) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
"34) A Hivatal és azok osztályai alapvető feladatait, működésének főbb szabályait a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, a a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az SZMSZ határozzák meg. Mindezeken túl a osztályok
ellátják a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők által meghatározott feladatokat, elősegítik és biztosítják
ezek működési feltételeit."
9) A Hivatali SzMSz 35) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"35) Az osztályok az alábbiakban biztosítják a bizottságok működési feltételeit és gondoskodnak a bizottságok,
továbbá a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata ügyrendjében és szervezeti szabályzatában meghatározott titkári feladatokról:
a) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
aa) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
b) Pénzügyi Osztály
ba) Pénzügyi és Gazdasági Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
c) Titkárság
ca) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
cb) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
cc) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata"
10) A Hivatali SzMSz 38) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
"38) Az értekezletek rendje:
a) A tisztségviselők hetente, általában hétfőn délután vezetői megbeszélést tartanak az osztályvezetők, a projekt
menedzseri iroda vezető, továbbá a személyzeti ügyekért felelős köztisztviselő részvételével vezetői, továbbá
évente legalább egy alkalommal apparátusi munkaértekezletet tartanak. Az értekezletekről emlékeztető készül."
11) A Hivatali SzMSz 41/A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"41/A) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselők körét a 14., a vagyonnyilatkozatok kezelésének és
tárolásának részletszabályait a 7. melléklet tartalmazza"
12) A Hivatali SzMSz 44) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"44) Az SzMSz mellékletei:
1) Polgármesteri utasítás azokról a munkakörökről melyeknél a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz,
felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges
2) Jegyzői utasítás a kiadmányozási jog gyakorlásáról
3) Munkaköri leírások
4) A testületek elé kerülő előterjesztések előzetes törvényességi felülvizsgálatának, valamint az ügyvitelei
cselekmények végrehajtásának szervezési és eljárási kérdéseiről
5) Egyedi iratkezelési szabályzat
6) Számítástechnikai védelmi szabályzat
7) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
8) Munkavédelmi szabályzat
9) Tűzvédelmi utasítás
10) A munkahelyi dohányzás szabályairól
11) Szerződések nyilvántartása
12) Pályázatfigyelés és készítés szabályzata
13) Belső ellenőrzési szabályzat
14) Közszolgálati szabályzat
15) Gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzat, mint tulajdonos vesz részt
16) A költségvetési szerv vezetési struktúrája és működésének rendszere
17) A szervhez kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok
18) 1990. évi LXV. tv. alapján ellátott szakfeladatok
19) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a hozzá tartozó
önállóan működő intézmények Egységes Gazdálkodási Szabályzata
20) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának, mint a hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendje
1./ Számviteli politika
a./ Leltározási és leltárkészítési szabályzat
b./ Eszközök és források értékelési szabályzata
c./ Önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat
d./ Pénzkezelési szabályzat
2./ Bizonylati szabályzat
3./ Selejtezési szabályzat
21) Beszerzések lebonyolításának szabályzata
22) Kiküldetési szabályzat
23) Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
24) Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
25) Reprezentációs kiadások szabályzata
26) Szabályzat a hivatali gépjárművek üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának
elszámolására
27) Vezetékes- és mobiltelefon használati szabályzata
28) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
29) Belső kontrollrendszer
30) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felhasználói szabályzata"
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II. A Hivatali SzMSz egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét és mellékleteit a benyújtott tartalommal
megállapítja, továbbá a függelékek tartalmát tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hivatali SzMSz

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Mőködési Szabályzata
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 93. §, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.
§-ában foglaltak alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testületének (a továbbiakban:
Képviselı-testület) 287/1999. (X. 28.) KT határozatával elfogadott Városi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) alapító okirat részletszabályait tartalmazó Hivatali Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a költségvetési szervet alapító alábbiak szerint hagyja jóvá.
I.
Általános rendelkezések
1) „A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkezı, a képviselı-testület szerveként önállóan mőködı és
gazdálkodó önkormányzati és államigazgatási feladatokat ellátó szerv.”
Az önkormányzati és állami feladatként ellátott alaptevékenységek és önként vállalt feladatok körét az
alapító okirat, továbbá Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testületének 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelete határozza meg.
2) A Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Hivatal szervezeteire (a továbbiakban: hivatali egység) terjed ki.
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3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
A székhelyen kívüli további mőködési helyek:
Katasztófavédelem: 5500 Gyomaendrıd, Vízmősor 2.
A Hivatalhoz tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek székhelye:
Határ Gyızı Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrıd Kossuth út 50.
Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrıd,
Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrıd Fı út 2.
Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrıd, Kossuth út 7.
Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrıd, Kisréti út 27.
Közmővelıdési - Közgyőjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrıd, Kossuth Lajos utca 9.
Az önállóan mőködı költségvetési szervek szabályai szerint mőködı nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrıd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrıd Fı út 80.
Gyomaendrıd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrıd Szabadság tér 1.
Jogelıdje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám
Államháztartási azonosító száma: 704368
Törzskönyvi azonosító szám:346612
Adószáma: 15346614-2-04
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KSH száma: 15346614-8411-321-04
KSH területi számjel: 0433455
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezetı pénzintézet neve: Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezetı pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrıd Kossuth út 30.sz.
A fı bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási fıszámla, száma:
53200125-11062402
Az alszámlák megnevezéseit és számla számait a 20/1/d. számú melléklet a pénzkezelési szabályzat tartalmazza:
4) Alapítás ideje és az lapító okirat száma:
a) alapítás ideje: 1990. október 29. (12/1990. (X. 29.) KT határozat)
b) alapító okirat száma: 287/1999. (X. 28.) KT határozat
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5) Felügyeleti szerve: fenntartó és mőködtetı szervként: Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1., törvényességi felügyeletet gyakorló szervként: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba, József A. u. 2-4.
6) Mőködésének idıtartama: meghatározatlan idı

7) Alapvetı szakágazati besorolás:
a) TEÁOR: 8411 Általános Közigazgatás
b) Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többségi célú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8) A Hivatal vállalkozási tevékenysége: A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9) Általános forgalmi adó alanyisága: Adóalany, általános szabályok alapján.
10) A Hivatal Szervezeti felépítése:
a) A Hivatalt a jegyzı vezeti és képviseli. A jegyzıt távolléte esetén - a jogszabályban
meghatározott feladatkörök kivételével - az aljegyzı helyettesíti.
b) Az aljegyzı önállóan eljár a jegyzı által meghatározott feladatkörében.
c) Az osztályvezetık a Szabályzatban meghatározott hivatali egységeket vezetik.
d) A Hivatal önálló belsı munkaszervezetei (a továbbiakban: Osztály)
da) Adó Osztály
db) Hatósági Osztály
dc) Humánpolitikai Osztály
dd) Pénzügyi Osztály
de) Titkárság
df) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
e) A Hivatal dolgozóit a jegyzı nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A kinevezéshez,
vezetıi megbízáshoz, felmentéshez, a vezetıi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester
egyetértése szükséges.
11) A Hivatal feladatköre:
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a) A Képviselı-testület, bizottságok és tisztségviselık továbbá a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése, a döntések szakmai elıkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenırzése, továbbá a jogszabályok, a Képviselı-testület által meghatározott kötelezı és önként vállalt feladatok ellátása, a képviselık munkája technikai feltételeinek biztosítása. A Hivatal közremőködik a Képviselı-testület nemzetközi
kapcsolatainak szervezésében, az önkormányzati szövetségekkel, továbbá más önkormányzatokkal való
együttmőködésbıl adódó feladatok ellátásában.
Ellátja a képviselı-testület, a polgármester, a jegyzı és a Hivatal ügyintézıjének hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyek döntésre elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal
ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
b) A Hivatal Osztályai önálló feladatkörrel rendelkeznek. E feladatköröket és a Hivatal szervezetének
részletes felépítését a Szabályzat 1. függeléke tartalmazza.
5

12) A Hivatal Gazdálkodási jogköre:
A Gyomaendrıd Városi Polgármesteri Hivatala önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. A
Hivatal gazdasági szervezete útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következı
önállóan mőködı költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja
el:
a) Határ Gyızı Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrıd Kossuth út 50.
b) Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet,
Gyomaendrıd, Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrıd Fı út 2.
c) Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrıd, Kossuth út 7.
d) Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrıd, Kisréti út 27.
Közmővelıdési - Közgyőjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrıd, Kossuth Lajos utca 9.
e) Gyomaendrıd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrıd Fı út 80.
f) Gyomaendrıd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrıd Szabadság tér 1.
13) Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéséhez szükséges ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles
kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
14) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatali SzMSz 18. melléklete tartalmazza a Hivatal által ellátott alapfeladatokat a szakfeladat száma és megnevezése feltüntetésével.
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15) A Hivatali SzMSz 15. számú melléklete tartalmazza a gazdasági társaságban való részvételnek a
részletes - alaptevékenységtıl elhatárolt – felsorolását.
16) A költségvetési szerv vezetési struktúráját és mőködésének rendszerét a 16. számú melléklet tartalmazza.
17) A költségvetési szervhez rendelt önállóan mőködı költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályozást
a Hivatali SzMSz 17. számú melléklete tartalmazza.
18) A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidıket, a feladatellátásért és ellenırzésért felelıs személyek részletes szabályait a 29. számú melléklet
határozza meg, mely a belsı kontrollrendszert foglalja magába.
19) A feladatellátás rendjének részletes szabályait a 29. számú melléklet határozza meg.
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II.
Hivatal mőködése
20) Az ügyintézés szabályai
a) Az ügy elintézéséért az a Hivatali egység felelıs, amelynek a Szabályzat 1. függeléke szerint az adott
ügy a feladatkörébe tartozik. Elızménnyel rendelkezı ügy elintézéséért az a Hivatali egység felelıs,
amely az elızményt intézte. Hatásköri vita esetén a közös felettes vezetı dönt.
b) A Hivatali egységek tevékenységük során kötelesek együttmőködni. A feladatkörükbe tartozó, de más
Hivatali egység feladatkörét is érintı ügyekben az érdekeltek egyeztetve kötelesek eljárni. A feladat öszszehangolt ellátásáért az az Osztályvezetı felelıs, amelynek a feladat elvégzése a Szabályzat 1. függeléke
szerint a feladatkörébe tartozik.
c) Az ügyirat kiadmányozásra való - a törvényességi, szakmai és célszerőségi szempontoknak megfelelı elıkészítéséért, valamint a határidıben történı elıterjesztésért az ügyintézı felelıs. Az ügyiraton, illetve
az aktán az ügyintézı nevét fel kell tüntetni.
d) Az ügy érdemi elintézéséért az az Osztályvezetı felelıs, aki az ügyintézı által elıkészített tervezetet
felülvizsgálja és azt kiadmányozni jogosult és köteles.
e) Az ügy intézésére kijelölt ügyintézı köteles az ügy elintézése érdekében a jogszabályok és a Hivatal
belsı szabályzataiban meghatározott elıírások betartásával, az érintett Hivatali egységekkel, vezetıkkel,
ügyintézıkkel együttmőködve a szükséges intézkedéseket megtenni.
21) Ügyintézési határidı
a) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a fenntartó a felettes vezetık által írásban elıírt határidıben történik.
b) Az ügyintézési határidı: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidı, a Képviselı-testületi munkával kapcsolatos ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott határidı.
c) Jogszabályban elıírt ügyintézési határidı hiányában az ügyek intézésére a vezetı által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidı az irányadó. Jogszabályi rendelkezés vagy egyedi
vezetıi utasítás hiányában az irányadó ügyintézési határidı 30 nap.
d) Az a)-c) bekezdés szerinti határidık nem vonatkoznak a „sürgıs” jelzéső iratokra, amelyeket soron
kívül, de legkésıbb 3 munkanapon belül kell elintézni.
e) A határidıket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. A határidı számításának kezdı
napja a Hivatalban történı elsı iktatás, befejezı napja pedig a regisztrált expediálás napja.
f) A határidı betartásáért annak a Osztálynak a vezetıje felelıs, amelynek a feladatkörébe a beadvány
elintézése tartozik.
g) Ha a beadvány az elıírt határidı alatt érdemben nem intézhetı el, akkor az ügyintézı a késedelem okáról és az ügyintézés várható idıpontjáról felettesét tájékoztatja és intézkedést kezdeményez.
22) Kiadmányozás
a) A kiadmányozási jog az ügyben történı érdemi döntésre ad felhatalmazást. Az Osztályokon belül a
kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerőségi és a szakszerőségi követelmények
érvényesülése mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.
b) A jegyzı meghatározza azokat az ügyeket, amelyekben a kiadmányozás jogát átruházza. A kiadmányozási és ellenjegyzési jog gyakorlásának átruházásáról szóló jegyzıi utasítás a 2. számú mellékletét, a
kötelezettségvállalás és utalványozási jog gyakorlásának átruházásáról szóló szabályokat a 19. számú
melléklet képezi.
c) Az aljegyzı (akadályoztatása esetén a Hatósági Osztály vezetıje) kiadmányozza a jegyzıt helyettesítı
jogkörébe tartozó, a jegyzı által hatáskörébe utalt ügyekben keletkezett iratokat.
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d) A Hivatal ügyiratait - a hatályos ügyirat-kezelési szabályzat szerint a központi iktató iroda közremőködésével kezelik. A postabontás és az iratok szignálása a jegyzı, illetve az osztályvezetık feladata. Az
ügyiratkezelést külön szabályzat rendezi.
e) A bélyegzık leírása, használata
ea) A képviselıtestület hivatalos körbélyegzıi:
"Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete" középen a város címerével
"Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete" középen a köztársasági címerrel
A képviselı-testület körbélyegzıjét a polgármester és az alpolgármester használhatja azon esetekben,
amikor a Képviselıtestület nevében, vagy megbízásából jár el.
eb) Saját feladat- és hatáskörben eljárva a polgármester, továbbá a polgármester helyettesítése körében az
alpolgármester a következı körbélyegzıket használja:
"Gyomaendrıd Város Polgármestere" középen a város címerével
"Gyomaendrıd Város Polgármestere" középen a köztársasági címerrel
Ez a bélyegzı állami szervekkel folytatott levelezés, kötelezettségvállalást tartalmazó továbbá a polgármester államigazgatási eljárásában keletkezett iratokon használható.
ec) A jegyzı a saját hatáskörében eljárva a következı körbélyegzıt használhatja:
"Gyomaendrıd Város Jegyzıje" középen a köztársasági címerrel
ed) A Hivatal osztályvezetıi, ügyintézıi az Ügyrend mellékletében foglalt kiadmányozási jog gyakorlása
során az alábbi kör- és fejbélyegzıt használhatják.
"Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala" középen a köztársaság címerével
"Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Pf.: 3. Tel.:
(66) 386-122 Fax: (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu"
ee) A hivatalos bélyegzık lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadványokon
lehet használni.
ef) A hivatalos bélyegzıkrıl külön bélyegzı nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésérıl az
aljegyzı gondoskodik.
23) Kiadmányozásra kerülı ügyiratok kezelése
a) A polgármester és a jegyzı (a továbbiakban: tisztségviselık) által kiadmányozásra elıkészített ügyiratokat - ha a tisztségviselı másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a polgármesterhez
illetve jegyzıhöz. A kiadmányozásra elıkészített irat irattári példányát (másodpéldányát) mind az ügyintézı, mind a továbbítást javasló vezetı szignálja és keltezéssel látja el. Határidı túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az iraton vagy az elıadói íven készült feljegyzésben az osztályvezetı köteles magyarázatot adni , továbbá ismertetni kell annak anyagi következményeit, és javaslatot tenni a kártalanítási eljárásra.
b) A tisztségviselı által kiadmányozásra kerülı, az általa meghatározott ügyiratokat, a központi államhatalmi és államigazgatási, továbbá törvényességi felügyeletet ellátó szervekhez szóló jelentéseket, tájékoztatókat, feljegyzéseket a Titkársághoz kell megküldeni, akik kötelesek ellenırizni, hogy az ügyintézık és
az Osztályvezetık az elıírt egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek. A Titkárság szükség szerint gondoskodik a további egyeztetésekrıl, szakmai kontrollról (pl. jogtanácsos véleményezi)
c) A Képviselı-testületi elıterjesztések, a rendeletek tervezetének üléstervezetét a jegyzı, aljegyzı illetve
a hivatali jogtanácsos véleményezi. A testületi ülésekre (bizottsági ülések, képviselı-testület, kisebbségi
önkormányzatok testületei, választási bizottság), csak az EDTR-en keresztül lehet elıterjesztést tenni. Az
EDTR-ben az elıterjesztés csak akkor nyomtatható, ha az osztályvezetı jóváhagyta. Az elıterjesztések
készítésének részletes szabályai a célszoftver leírásában kerültek meghatározásra, melynek belsı honalapon történı közzétételéért és a változások nyomon követéséért az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselı felelıs.
24) Vezetıi utasítás végrehajtása
a) Az ügy elintézésére kijelölt ügyintézı köteles a vezetıje utasításai szerint eljárni.
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b) Ha az ügyintézés során kapott vezetıi utasítással nem ért egyet:
ba) köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni;
bb) ezt követıen jogosult, illetve köteles az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra vagy az ügyiratot
kísérı lapra rávezetni;
bc) az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján vagy annak elızetes értesítésével
a jegyzı elé terjesztheti.
d) Az ügyet intézı ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetıi utasítás végrehajtását. A
szabályszerő és a szolgálati úton elıterjesztett ellenvéleményért, valamint az országgyőlési biztos részére
- annak kérésére - ügykörében közvetlenül adott tájékoztatásért az ügyintézıt semmilyen hátrány nem
érheti.
e) Az ügyintézı külön jogszabályban elıírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetıi utasítások végrehajtását megtagadni.
25) A feladatok meghatározása
a) A Hivatal fı feladatait - a Képviselı-testület éves munkaprogramjához igazodva - évenként munkatervben foglalja össze.
b) A munkaterv a Képviselı-testület napirendjére tőzött elıterjesztéseket, ezek elkészítésének külön
szakmai és külön jogi kodifikációs határidejét, a részhatáridıket és a felelısöket tartalmazza.
26) A Hivatal képviselete
a) A Hivatalt a jegyzı, akadályoztatása esetén az aljegyzı képviseli.
b) A Képviselı-testületi, bizottsági - ide nem értve az bizottság elnöki értekezletet – továbbá a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Hivatalt a jegyzı, az
aljegyzı, az osztályvezetı, valamint a szakterületüket érintı kérdésekben, illetve a jegyzı megbízása
alapján az erre felhatalmazott köztisztviselı képviseli.
27) A sajtó- és tömegtájékoztatás, elektronikus információszabadság
a) Jegyzı, az aljegyzı, az osztályvezetık és a szakértık sajtó- és kommunikációs tevékenységüket a polgármesterrel egyeztetve szervezi. A hivatali egységek az idıszerő feladataikról, rendezvényeikrıl, akcióikról, a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó intézkedésekrıl, eseményekrıl, ügyekrıl, vezetıi közszereplésekrıl és az állampolgárokat érdeklı kérdésekrıl a közvéleményt – beleértve sajtótól érkezı külsı
megkeresést is – tájékoztatják. A tájékoztatás elsıdlegesen az önkormányzat által üzemeltett honlapon
történik:www.gyomaendrod.hu
b) Az aljegyzı és osztályvezetık a hatáskör szerint érintett tisztségviselıvel történt elızetes egyeztetés
után nyilatkozhatnak.
c) A nyilvánosságnak szánt közlésrıl, nyilatkozatról (interjú, riport), illetve publikációról (cikk, tanulmány), annak megjelenési helyérıl a hatáskörileg érintett tisztségviselıt a nyilatkozatot adó köteles elızetesen tájékoztatni.
d) A tájékoztatási tevékenység során a nyilatkozónak az állam- és szolgálati titokra, a személyes adatok
védelmére és a közérdekő adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokat be kell tartani, a nyilatkozat
nem járhat mások személyhez főzıdı jogainak sérelmével.
e) Az elektronikus információszabadságról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerinti adatok és
dokumentumok nyilvánossá tétele az önkormányzati (www.gyomaendrod.hu), továbbá a központi portálon (www.kozadat.hu) keresztül valósul meg. Az adatfeltöltésrıl az önkormányzati intézmények a Hivatal
osztályai a Titkárság útján gondoskodnak.
28) A gazdálkodási feladatok
a) A Hivatal gazdálkodási feladatait különösen az államháztartásról szóló jogszabályok, belsı normák, az
állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje a 20. számú
melléklet határozza meg.
b) A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) rendszerével kapcsolatos elıírásokat a 29. számú melléklet a belsı kontrollrendszer szabályzat rendezi.
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29) Kockázatelemzés a döntéshozatalban
a) A kockázat elemzés során be kell mutatni az adott gazdálkodási tárgyú döntés külsı kockázatait, így az
esetleges infrastrukturális, gazdasági, jogi és szabályozási, környezetvédelmi, politikai, piaci, és elemi
csapásokkal kapcsolatos kockázatokat. Ismertetni kell az elıterjesztés kapcsán megszületett döntés pénzügyi kockázatait ezen belül a költségvetési biztosítási, tıke beruházási, felelısségvállalási szempontok
figyelembe vételével. Fel kell tárni a döntés kapcsán a tevékenységi kockázatokat a mőködési-stratégiai,
információs, a hírnév, a kockázat-átviteli, a technológiai, projekt, szempontok figyelembevételével, valamint az emberi erıforrás kockázatait. Az így elkészített elıterjesztés alapján a képviselı-testület több
oldalról megvilágított ismeret birtokában hozhatja meg döntését, az elıkészítı bizottságok a fenti tényezık következetes megvizsgálásával, újabb elemekkel egészíthetik ki véleményüket.
b) Külön meg kell említeni, hogy a gazdálkodással kapcsolatos, az elızı pontban meghatározott szempontokat követı döntés esetén a stratégiai célkitőzésekkel való összhang vizsgálata folyamatosan biztosítottá válik.
c) A gazdálkodási döntések végrehajtása hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében a döntés
elıkészítés során vizsgálni kell a rendelkezésre álló erıforrások fedezetének meglétét, illetve annak hiányában a pótolhatóságának egyéb formáját.
d) A Képviselı-testületi ülések elıterjesztései, és az ülésekrıl készült jegyzıkönyveket az internetes honlapon közzé kell tenni.
e) A Képviselı-testület által elfogadott döntések végrehajtásának személyi és infrastrukturális feltételei
biztosítása érdekében a testületi elıterjesztéseket arányosabban kell megosztani az egyes ülések között, és
ki kell küszöbölni a viszonylag nagyszámú soron kívüli elıterjesztéseket.
30) Az informatikai rendszer használata továbbá az adatvédelmi tevékenység irányítása
A Hivatali egységek dolgozóinak az informatikai rendszerhez való hozzáférését, használatát, valamint
meghatározott szerveknek a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a közérdekő adatok nyilvánosságával összefüggı tevékenységét külön szabályzatok rendezik.
7
31) A hivatal munkarendje
A Hivatal dolgozói - külön szabályzatban meghatározott módon - rugalmas munkarendben dolgoznak. A
törvényes munkaidıt havi átlagban le kell tölteni. A nem rugalmas munkarendben dolgozók kijelölésérıl
a osztályvezetı javaslata alapján a jegyzı dönt. A munkaidı letöltésérıl, nyilvántartásának folyamatos
vezetésérıl az osztályvezetık gondoskodnak. A munkaidı nyilvántartása elektronikus úton történik.
a) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfı, kedd, szerda csütörtök:
8–16.30 óráig
Péntek:
8–14 óráig
A hivatal egyes köztisztviselıinek az eltérı munkaidı-beosztását a Jegyzı határozza meg figyelemmel
arra, hogy a teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselık heti munkaideje 40 óra.
b) A teljes munkaidıben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselı részére napi 30
perc munkaközi szünetet munkaidıben kell kiadni.
c) A rendkívüli munka és a készenlét elrendelésérıl, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjérıl a
jegyzı külön rendelkezik.
d) A képviselıtestület tisztségviselıi hétfıi munkanapokon 9 - 11 óráig tartanak ügyfélfogadást.
32) A munkavégzés általános szabályai
a) A Hivatal folyamatos mőködését a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az ezekre
épülı saját szervezeti és mőködési szabályzat, ügyrend, egyéb szabályzatok és a felettes vezetı utasításai
határozzák meg.
b) Az osztályvezetık, az ügyintézık és az ügykezelık feladatait az a) pontban foglaltakon túl - a munkaköri leírása szabályozza. A munkaköri leírás - a felelısség megállapítására is alkalmas módon - többek
között tartalmazza a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltık
alá- és fölérendeltségi viszonyait,
7
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a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos
elıírásokat.
8
c) A munkavégzés általános szabályait, a Hivatali köztisztviselık feladatait a közszolgálati köz-

tisztviselık jogállásáról szóló törvény, valamint az ennek végrehajtásáról rendelkezı jogszabályok, jegyzıi utasítások, illetve szabályzatok tartalmazzák.
d) A köztisztviselık az egyes ügyeket a személyükre megállapított munkaköri leírásban foglaltak alapján
- az adott ügy elızményeinek és összefüggéseinek ismeretében, az ügyben keletkezett valamennyi irat
együttes kezelésével - intézik.
33) A helyettesítés rendje:
a) A osztályvezetıt távollétében az osztályvezetı-helyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Az osztályvezetı
és helyettese egyidejő távolléte esetén a munkaköri leírásban foglalt helyettesítési rend érvényesül. A
munkaköri leírás az SzMSz 3. számú melléklete.
b) Az osztály dolgozói a munkaköri leírásban foglaltak szerint helyettesítik egymást.
Az osztályok általános feladatai
9

34) A Hivatal és azok osztályai alapvetı feladatait, mőködésének fıbb szabályait a helyi önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló
1991. évi XX. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az SZMSZ határozzák meg. Mindezeken túl a osztályok ellátják a Képviselı-testület, a
bizottságok, a tisztségviselık által meghatározott feladatokat, elısegítik és biztosítják ezek mőködési feltételeit.
10
35) Az osztályok az alábbiakban biztosítják a bizottságok mőködési feltételeit és gondoskodnak
a bizottságok, továbbá a Gyomaendrıd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint
Gyomaendrıd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata ügyrendjében és szervezeti szabályzatában meghatározott titkári feladatokról:
a) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
aa) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság
b) Pénzügyi Osztály
ba) Pénzügyi és Gazdasági Turisztikai, Ellenırzı és Közbeszerzési Bizottság
c) Titkárság
ca) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlıségi Bizottság,
cb) Gyomaendrıd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
cc) Gyomaendrıd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
36) A bizottságok - munkaköri leírás szerint - titkári feladatait ellátó dolgozók gondoskodnak a bizottság
ülésére készített elıterjesztések EDTR-ben történı összefőzésérıl, hitesítésérıl és megküldésérıl. A
jegyzı a testületi elıterjesztések törvényességi felülvizsgálatát az EDTR útján gyakorolja a 4. számú
mellékletben szabályozottak szerint.
VI.
Vegyes és záró rendelkezések

8

Módosította a ../2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozat I/7) pontja
Módosította a ../2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozat I/8) pontja
10
Módosította a ../2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozat I/9) pontja
9

11

37) A Hivatal mőködésének dologi feltételeit a Képviselı-testület biztosítja. Az osztályok vezetıi gondoskodnak a napi munkavégzéshez szükséges feltételek és eszközök biztosításáról.
38) Az értekezletek rendje:
11
a) A tisztségviselık hetente, általában hétfın délután vezetıi megbeszélést tartanak az osztály-

vezetık, a projekt menedzseri iroda vezetı, továbbá a személyzeti ügyekért felelıs köztisztviselı
részvételével vezetıi, továbbá évente legalább egy alkalommal apparátusi munkaértekezletet
tartanak. Az értekezletekrıl emlékeztetı készül.
b) Az osztályvezetık szükség szerint, de legalább kéthetente munkamegbeszélést tartanak az osztály dolgozói részére a feladatok meghatározása érdekében.
c) A tisztségviselık legalább évente egyszer apparátusi munkaértekezletet tartanak.
39) A Hivatal egésze tekintetében a jegyzı, az osztályok tekintetében az osztályvezetık felelısek a szakszervezeti jogok gyakorlásának biztosításáért.
40) A osztályok vezetıi a vonatkozó jogszabályokban, az SzMSz-ben és az Ügyrendben feladatok további részletezésére, a feladatok osztályon belüli megosztására belsı szabályzatot készíthetnek melyet a
jegyzı hagy jóvá. A belsı szabályzatok az SzMSz függelékét képezik.
41) A Hivatal egységességére tekintettel a jegyzı és az irányítási jogosítványt gyakorló polgármester
megbízhatja a Hivatal osztályvezetıit, dolgozóit az SzMSz-ben, Ügyrendben és a munkaköri leírásban
nem szereplı, de a Hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatokkal is.
12
41/A) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselık körét és a vagyonnyilatkozatok kezelésének
és tárolásának részletszabályait a 14. melléklet tartalmazza
42) Az SzMSz mellékleteinek naprakészségérıl a jegyzı gondoskodik.
43) A Hivatal SzMSz-e a Képviselı-testület jóváhagyásával lép hatályba.
13
44) Az SzMSz mellékletei:

1) Polgármesteri utasítás azokról a munkakörökrıl melyeknél a kinevezéshez, vezetıi megbízáshoz, felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges
2) Jegyzıi utasítás a kiadmányozási jog gyakorlásáról
3) Munkaköri leírások
4) A testületek elé kerülı elıterjesztések elızetes törvényességi felülvizsgálatának, valamint az
ügyvitelei cselekmények végrehajtásának szervezési és eljárási kérdéseirıl
5) Egyedi iratkezelési szabályzat
6) Számítástechnikai védelmi szabályzat
7) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
8) Munkavédelmi szabályzat
9) Tőzvédelmi utasítás
10) A munkahelyi dohányzás szabályairól
11) Szerzıdések nyilvántartása
12) Pályázatfigyelés és készítés szabályzata
13) Belsı ellenırzési szabályzat
14) Közszolgálati szabályzat
15) Gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzat, mint tulajdonos vesz részt
16) A költségvetési szerv vezetési struktúrája és mőködésének rendszere
17) A szervhez kapcsolódó önállóan mőködı költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok
18) 1990. évi LXV. tv. alapján ellátott szakfeladatok
19) Gazdálkodási szabályzat
20) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának, mint a hivatal gazdasági szervezetének
11
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Ügyrendje
1./ Számviteli politika
a./ Leltározási és leltárkészítési szabályzat
b./ Eszközök és források értékelési szabályzata
c./ Önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat
d./ Pénzkezelési szabályzat
2./ Bizonylati szabályzat
3./ Selejtezési szabályzat
21) Beszerzések lebonyolításának szabályzata
22) Kiküldetési szabályzat
23) Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
24) Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
25) Reprezentációs kiadások szabályzata
26) Szabályzat a hivatali gépjármővek üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására
27) Vezetékes- és mobiltelefon használati szabályzata
28) A közérdekő adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
29) Belsı kontrollrendszer
30) Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felhasználói szabályzata
Záradék:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a 141/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatával az 1990. évi
LXV. tv. 38. §-ban, az 1992. évi XXXVIII. tv. 91. § (2) valamint 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §-a alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-t jóváhagyta.
A SZMSZ hatálybalépése 2011. április 1., rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. Hatálybalépésével a korábbi SZMSZ hatályát veszti.
Gyomaendrıd, 2011. április 1.

Dr. Csorba Csaba
jegyzı
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1. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Munkakörök melyeknél a kinevezéshez, vezetıi megbízáshoz, felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges
A Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bek. b.) pontjában foglaltak alapján
az alábbiakban rendelkezem
1./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi tekintetében a jegyzı által gyakorolt munkáltatói jogok körében a kinevezéséhez, vezetıi megbízásához, felmentéséhez és jutalmazásához kapcsolódó döntéstervezet
elıtti egyetértési jogot fenntartom valamennyi köztisztviselı esetében.
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2. melléklet a Hivatali SzMSzhez

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek kiadmányozási joga
1.) A köztisztviselık kiadmányozási jogosultságát a munkaköri leírás, valamint a Winhatáskör megnevezéső program tartalmazza. A Winhatáskör az önkormányzati választásokat követı év elsı
negyedév végéig kerül felülvizsgálatra, mely tartalmazza az egyes önkormányzati hatáskörök
gyakorlójának címzettjét, a döntés elıkészítésért felelıs köztisztviselıt, valamint a kiadmányozás
jogosultját. A Winhatáskör hálózati eléréső, alapja a Complex jogszabálynyílvántartó program
hatáskör nyilvántartó része. A munkakörök átadása átvétele során a kiadmányozási jog tekintetében a Winhatáskörben foglaltak, a munkaköri leírásban kell pontosítani.
2.) A kiadmányozási jog megadására, megvonására, illetve módosítására az adott szervezeti egység
vezetıje (osztályvezetı) tesz javaslatot. Az osztályvezetıje a munkaköri feladatok változása során köteles felülvizsgálni a kiadmányozási jog gyakorlását és kezdeményezni a szükséges módosítást, figyelemmel a dolgozó felkészültségére, iskolai végzettségére, szakmai gyakorlatára. Az
osztályvezetı az általa végzett folyamatba épített belsı ellenırzés és teljesítmény értékelés során
köteles fokozott figyelemmel kísérni a kiadmányozási jog gyakorlását és javaslatot tenni az esetleges módosításra.
3.) A kiadmányozási jog jogosultja a kiadmányozási jogát, úgy gyakorolja, hogy a nyomtatott neve
felett az iratot ellátja kézjegyével, és mellé teszi a szervezeti egység által használt bélyegzı lenyomatát, melyet a bélyegzı nyilvántartás tartalmaz. Nagyobb számú címzettek esetében a kiadmányozási jogra jogosult az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint használhatja az sk. megjelölést. Nagyobb számú címzettnek kell tekinteni amennyiben számuk meghaladja a 20-at.
4.) Az ügyiraton szereplı kiadmányban minden esetben utalni kell, a hatáskör címzettjére.
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3. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Munkaköri leírások
A munkaköri leírások a Hivatal határköri jegyzékeit és munkaköri leírásait kezelı szoftver tartalmazza. A
papír alapon készült munkaköri leírások ırzésérıl, nyilvántartásáról a személyügyi ügyintézı gondoskodik.
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4. melléklet a Hivatali SzMSzhez

A testületek elé kerülı elıterjesztések elızetes törvényességi felülvizsgálatának, valamint az ügyvitelei cselekmények végrehajtásának
szervezési és eljárási kérdéseirıl
A testületi munka tervszerőségének, a kapcsolódási pontok áttekintésének és a folyamatok átláthatóságának érdekében szükségessé válik az elıkészítı munka szervezeti kereteinek átgondolása.
Az ügyviteli folyamatokban megtalálható kettısségek, átfedések, ismétlıdı rutinmunkák kiszőrése és a
költség takarékosság indokolttá teszik e szervezési lépéseket.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SzMSz) 11/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gyomaendrıd Város Jegyzıjének javaslata alapján az alábbi szervezési utasítást adom ki.
A testületi ülések elıkészítése
Határidık és szereplık
1) Az SzMSz 14. § (1) bek. értelmében a képviselı-testület ülését a polgármester az ülés elıtt 5 nappal
korábban hívja össze, írásban. Az írásos meghívóval egyidejőleg, elektronikus úton kell megküldeni a
napirendi pontokhoz tartozó elıterjesztéseket PDF formátumban. A Képviselı-testületi ülés elıterjesztéseit a tárgykör szerint illetékes bizottságok elızetesen véleményezik. A bizottságok a képviselı-testület
ülése elıtti 10., illetve 9. és 8. napon üléseznek.
2) Az 1) pontban alapján a soros képviselı-testület elé kerülı elıterjesztéseket a tárgyban érintett osztály
vezetıje, ügyintézıje a képviselı-testület ülését megelızı 20. napig készíti el írásos formában, az Elektronikus Döntés Támogató Rendszerben (továbbiakban: EDtR)
3) Az elıterjesztés készítıje az írásmunka összeállítása során köteles az SzMSz 14. § (2) bekezdésében
foglaltakat maradéktalanul betartani. Ennek érdekében:
a) rendeletalkotás esetén az érintett helyi jogi normákat figyelmesen tanulmányozni és a CD Jogtárban a hatályos egységes szerkezető szövegállapotra figyelemmel az új vagy módosító normaszöveget úgy összeállítani, hogy az feleljen meg a jogalkotásról szóló jogszabályok elıírásainak.
b) határozathozatallal záruló elıterjesztés esetén az EDTR-ban megvizsgálni, hogy volt-e korábban e tárgyban döntés, annak mi volt a tartalma és végrehajtási eredménye, szükséges-e új döntés,
illetve a korábbi módosítása vagy hatálytalanítása?
c) szerzıdés készítés esetén a szerzıdés nyilvántartásban ellenırizni kell, hogy volt-e tárgyban
már szerzıdés, vagy olyan megállapodás amely kapcsolódik a tárgyban érintett szerzıdéshez.
d) alapító okirat, szabályzat stb. készítés során a szabályzat tárban lévı korábbi hatályos döntések, normaszövegek ellenırzését kell elvégezni és összevetni a szabályzat-tervezettel.
4) A 3) a)-d) pontokban foglalt írásmunkákba foglalandó normaszövegeket még a jegyzıi törvényességi
ellenırzés elıtt egyeztetni kell az aljegyzıvel és a hivatali jogi szakreferenssel. Az egyeztetések idıpontja
a képviselı testület ülését megelızı 16. nap,(kedd), amennyiben az fizetett ünnepnap, úgy a következı
munkanap. Helye a jegyzıi iroda. Az egyeztetésen részt vesz a rendelet alkotás elıkészítéséért, vagy alapító okirat készítéséért felelıs ügyintézı, osztályvezetı, jogi referens, aljegyzı, jegyzı.
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6) Az egyeztetésekkel véglegesített elıterjesztéseket legkésıbb az aktuális ülés elıtti 15. napon a jegyzı
és aljegyzı törvényességi szempontból ellenırzik Az Ötv. 36. § (3) bek. értelmében a jegyzı köteles
jelezni a képviselı-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésénél jogszabálysértést
észlel. E kötelezettsége nemcsak a jogszabálysértı döntésre, hanem annak tervezetésre is értelemszerően
kiterjed. A jegyzı amennyiben a szakszerőségben és/vagy célszerőségi kérdésben is aggályosnak tartja a
döntési javaslatot, úgy azt haladéktalanul jelzi a polgármesternek.
Technikai és logisztikai feladatok
7) Az írásmunkákat kizárólag az EDTR-ben állíthatók elı. Amennyiben az írásmunkát partner szervezettıl várjuk, úgy azt is elektronikus úton (adathordozó, internetes fájlcsere) kell megkérni. A szerkeszthetı
dokumentumok MS Word (DOC), RichText (Rtf) vagy MS Excel (xls) szerkezetőek lehetnek. A nem
szerkeszthetı dokumentumok esetén az Adobe Reader (PDF) formátum támogatott.
A képfájlok ajánlott típusa a Jpeg (jpg), de elfogadható a Portable Network Graphics (png) és a Graphics
Interchange Format (gif). Minden egyéb más esetben kérni kell a rendszergazda segítségét, aki lehetıség
szerint elıállítja a támogatott elektronikus dokumentumot.
8) Amennyiben nem áll rendelkezésre digitális dokumentum, úgy karakterfelismerı szoftverrel szerkeszthetı dokumentumot, ennek hiányában PDF típusú nem szerkeszthetı dokumentumot kell elıállítani.
8) Az elıterjesztés dokumentum vizuálisan megjeleníthetı nem szöveges információtartalmát (pl. grafikon, fotó, térkép, ábra stb.) elsısorban a beterjesztés szövegébe ágyazva, vagy mellékletként csatolva kell
az elıterjesztésben elhelyezni. Ügyelni kell arra, hogy a nem szöveges vizuális tartalom csak a szükséges
mértékben és a tájékozódást segítı módon kerüljenek bemutatásra. A térképeket is elsısorban digitálisan
kell elıállítani és a dokumentumban elhelyezni. Gondoskodni kell arról, hogy a dokumentumba szerkesztett grafikus tartalom ne terhelje fölöslegesen a rendelkezésre álló számítástechnikai erıforrásokat. Az
audió és mozgó vizuális, továbbá csak speciális segédszoftverrel megjeleníthetı egyéb digitális tartalmat
digitális adathordozón kell kiadni.
9) A digitális adathordozón kiadott mellékletek állományait a 9) pontban nevesített mappákon belüli CD
vagy DVD megjelöléső almappában kell elhelyezni. A mappa tartalmát – az egyértelmő és késıbbi azonosíthatóság miatt - egy ASCII szövegállományba kell dumpolni és azt elhelyezni a digitális adathordozón.
10) A bizottsági és képviselı-testületi ülést megelızı 8. napig a jegyzıkönyvvezetık az EDTR-ben elkészítik a lejárt határidejő határozatokhoz készített végrehajtási jelentésüket. A jegyzı, és aljegyzı utasítást
adhatnak a jelentés kiegészítésére amennyiben megállapítja, hogy a jelentés tartalma formális s nem fedi
le a határozatban szabott feladatok végrehajtásának eredményét.
11) A lejárt határidejő döntésekrıl szóló beszámoló és az elıterjesztések tartalma alapján az SzMSz rendelkezéseinek megfelelıen a jegyzıkönyvvezetık összeállítják a napirend tervezetet. Vitás esetben a
jegyzı dönt a beterjesztés sorrendjérıl.
12) A 10) pont szerint elıállított egységes elıterjesztést PDF dokumentumba kell konvertálni, majd ezt
elektronikus úton napirendenként sorszámozva, mellékletekkel szerelve kell megküldeni.
13) A rendkívüli sürgısséggel (az ülés elıtti 5. napon belül) beterjesztendı elıterjesztések esetében is a
(2)-(12) pontokban szabályozott eljárást kell alkalmazni azzal, hogy az elıterjesztés fejlécében fel kell
tüntetni a polgármester engedélyezı záradékát. A záradék szövege: "A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem!".
14) A bizottság elnöki és/vagy bizottsági üléseket követı munkanapon belül az elfogadott határozati javaslattal, valamint az ülésen elhangzottak figyelembevételével kiegészítve kell az EDTR-ben elıterjesztést elkészíteni.15) A ülések nyilvános részének elıterjesztéseirıl készült elektronikus dokumentumot
(PDF) az önkormányzat internetes portálján publikálni kell az ülést megelızı 5. napon.
Ülés utáni szervezési feladatok
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16) Az ülést követıen a jegyzıkönyvvezetık a MikroVoks szavazást segítı szoftver segítségével elkészítik az ülés – nem szószerinti, csak a vita lényegét tartalmazó – papíralapú jegyzıkönyvét. Az kinyomtatott
és aláírt jegyzıkönyveket évente be kell köttetni. Az ülésrıl készült hanganyagot DVD adathordozóra
kell archiválni. A jegyzıkönyvek digitális változatát a 1. számú melléklet szerinti struktúrában kell a Hivatali informatikai hálózatban elérhetıvé tenni.
17) Az elektronikus jegyzıkönyvekbıl a döntéseket fel kell vezetni az EDTR-be. A rendeleteket kihirdetésüket követıen idıgépesítve egységes szerkezetben kell a CD jogtár jogi adatbázisába beilleszteni.
18) A jegyzıkönyveket a törvényes határidıben papír alapon, míg a döntéseket a Terka szoftver útján
digitálisan meg kell küldeni a törvényességi felügyeletet ellátó állami szervnek
Az ülés nyilvános része jegyzıkönyvének digitális másolatát (PDF) az önkormányzat internetes portálján
publikálni kell.
19) Az EDTR-be és CD jogtárba bedolgozott új rendelkezésekkel kiegészített jogi adatbázist és döntvénytárt az önkormányzat internetes portálján, valamint a Közadattárban publikálni kell az ülést követı 30
napon belül.
20) A belsı szabályzatokat, alapító okiratokat a Hivatal intranetes portálján kell egységes szerkezetben
közzé tenni.
21) Az általános testületi döntésen alapuló, illetve egyedi döntéssel elfogadott szerzıdéseket-minkét fél
általi aláírását és iktatását követıen fel kell vezetni a szerzıdés nyilvántartásba.
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5. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának egyedi iratkezelési
szabályzata
TARTALOMJEGYZÉK
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) Az iratkezelési szabályzat hatálya
2) Az iratkezelés szabályozása
3) Az iratkezelés szervezete
4) Az iratkezelés felügyelete
5) A jogosultságok kezelésének szabályai
II. FEJEZET
AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
1) Az iratok rendszerezése
2) Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
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6) Az iktatószám
7) Iktatókönyv
8) Az iktatóbélyegzı, név- és tárgymutató könyv, az ügyirat ügyintézıhöz történı továbbítása
9) Kiadmányozás (aláírás, hitelesítés)
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IRATTÁROZÁS ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁS
1) Elhelyezés a központi irattárban
2) Irattározás
3) Selejtezés, megsemmisítés
4) Levéltárba adás
V. FEJEZET
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INTÉZKEDÉSEK HIVATAL, MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának egyedi iratkezelési szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. §-ának (1) bekezdése, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005.(XII. 29.) Korm. rendelet, és az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendelkezései alapján készült.
1.) Az Iratkezelési Szabályzat hatálya
Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalában keletkezı,
oda érkezı, illetve onnan kimenı valamennyi iratra, az Önkormányzat vezetıjére, köztisztviselıjére, közalkalmazottjára és más jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára.
Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit a minısített iratokra és azok kezelési rendjére:
•
az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény,
•
a minısített adat kezelésének rendjérıl szóló 79/1995. (IV. 30.) Korm. rendelet,
•
a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minısített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2.) Az iratkezelés szabályozása
2.1) Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos ırzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását,
segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történı átadását szabályozza.
2.2) Jelen Iratkezelési Szabályzat szerves egységet képez az Ltv. 10. § (4) bekezdésének felhatalmazása
alapján a köziratok kezelésének szakmai irányítását ellátó miniszternek az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben kiadott egységes irattári tervével.
3.) Az iratkezelés szervezete
3.1) Gyomaendrıd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában az iratkezelés központosított iratkezelési szervezetben látható el.
3.2) A Polgármesteri Hivatalban az ügyirat kezelése központi iktatás keretében történik. A szabálysértési
ügyeket külön kell iktatni. A központi iktatás és a szabálysértési ügyek külön iktatása számítógépes programmal történik. A belsı szervezeti egységek (a továbbiakban: osztályok) ügyiratai a jegyzı által évente
meghatározott külön iktatási sávon kerülnek iktatásra. A fıszámok évente 201-tıl kezdıdı folyamatos
sorszámmal kerülnek kiosztásra. A győjtıszámok számára az 1-200-as sorszám van fenntartva. Ügyirat
adatát felvinni vagy módosítani csak az iktató iroda dolgozói jogosultak. Az osztályok csak a saját sávjuk
ügyiratai adatainak olvasására jogosultak. A rendszerhez való hozzáférés jelszavai szolgálati titoknak
minısülnek. A jelszó kiosztásra és karbantartásra a hivatal Számítástechnikai és Védelmi Szabályzatának
elıírásait kell alkalmazni.
4. Az iratkezelés felügyelete
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4.1) Az iratkezelés felügyeletét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat)
jegyzıje látja el, aki felelıs:
~ az egyedi Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyatásáért, szabályszerőségéért és a feladatoknak
megfelelı célszerőségéért, az iratkezelés személyi és szervezeti feltételeinek kialakításáért,
~ az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenırzéséért, a szabálytalanságok
megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának kezdeményezéséért,
~ az iratkezelést végzı, vagy azért felelıs személyek szakmai képzéséért és továbbképzéséért,
~ az iratok szakszerő és biztonságos megırzésére alkalmas elektronikus iktatási rendszer kialakításáért és
mőködtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai feltételek biztosításáért, felügyeletéért,
~ az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítıkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáért,
~ az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külsı és a belsı név- és címtáraknak naprakészen tartásáért, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekért és azok betartásáért,
~ a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott mőködéséért,
~ az iratkezelés minıségbiztosítási rendszerének folyamatos mőködéséért,
~ egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintı feladatokért.
4.2) A jegyzı évente ellenırzi az iratkezelési szabályzat végrehajtását, intézkedik a szabálytalanságok
megszüntetésérıl, szükség esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására.
Az önkormányzat jegyzıje a 4.1 pontban meghatározott feladatait e szabályzat mellékletében meghatározott körben részben vagy teljes egészében az aljegyzıre és/vagy a hatósági feladatokat ellátó osztály vezetıjére ruházhatja át. A jegyzı tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletében az aljegyzı, annak
távollétében, pedig a hatósági feladatokat végzı osztály vezetıje helyettesíti.
A központi iktató iroda a Hatósági Osztály keretében mőködik. A központi iktató ellátja az ügyiratkezeléshez kapcsolódó ügyirat-irányítási, munkanapló, átadókönyv vezetési és információkezelési feladatok
is. Az iratkezelés feladatait az iratforgalom nagysága alapján három fı iratkezelı végzi.
4.3) Elektronikus iratkezelés, valamint az elektronikus irattovábbítás esetén az iratkezelési szabályzat - a
számítógépes programba építve - tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat, valamint a hitelesítés rendjét
és az ezzel kapcsolatos feladatokat.
5.) A jogosultságok kezelésének szabályai
5.1) Az iktatórendszerhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni. A dokumentumok tárolása és kezelése a jegyzı feladata.
A jogosultságok beállítása, illetve módosítása a jegyzıi engedélyezést követıen a rendszergazda feladata.
A jogosultság regisztrálását, módosítását és megvonását a szervezeti egység vezetıjének kell írásban kezdeményeznie a jegyzınél. Ennek kezdeményezésére a névre szóló hozzáférési jogosultság dokumentáció
szolgál. A beállítást végzı rendszergazda a jogosultság életbelépését, az idıpont feljegyzésével beállításának megtörténtét a dokumentumon igazolja. Ennek egy másolati példányát a rendszergazda, az eredeti
példányt a jegyzı ırzi (2. sz. melléklet).
5.2) Új jogosultságok engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha új belépı vagy jogosultsággal még nem
rendelkezı munkaköréhez hozzáférési jogosultság engedélyezése szükséges.
Jogosultságok módosítása:
~ munkakör megváltozásával összefüggı jogosultság-változás;
~ betegség, szabadság stb. miatti hosszabb távollét folytán szükségessé váló felfüggesztés, helyettesítés.
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Jogosultságok megvonása:
Hozzáférési jogosultsággal rendelkezı munkatárs jogosultságának megszőnését eredményezı változás
(pl. munkaviszony megszőnése, más munkakörbe helyezése stb.) esetén az adott személy minden jogosultságát törölni kell.
5.3) A jegyzı felelıs az elektronikus iratkezelés jogosultsági rendszerének (az egyes iratkezelık jogosultságának) kialakításáért és mőködéséért. Az elektronikus iktatórendszer használatához kapcsolódó jogosultsági rendszer két területe a funkcionális és a hozzáférési jogosultság:
A) Funkcionális jogosultság: a felhasználók csak a számukra engedélyezett funkciókhoz férhetnek hozzá. Egy felhasználó tetszıleges számú szerepkörrel rendelkezhet.
Funkciók:
~ érkeztetı: a küldemény küldıjét, érkeztetıjét, belsı címzettjét, az érkeztetés dátumát, az elektronikus
úton érkezett küldemény sorszámát, a küldemény adathordozóját, fajtáját és érkezési módját rögzíti az
iktatókönyvben. Az érkeztetési adatok rögzítése, megtekintése, módosítása, lezárása, a küldemény bontása.
~ szignáló: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintézı személy kijelölése, az ügyintézési határidı és a feladat meghatározása az érkeztetési vagy iktatási képernyın személyesen vagy a
szignáló írásbeli utasítása alapján.
~ iktatást végzı: az iratnyilvántartásba vétele, iktatószámmal való ellátása azokban az iktatókönyvekben,
melyek használatára a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye, valamint a jogosultsági szintje feljogosítja.
Az iratot továbbíthatja, határidıbe teheti (és visszaveheti), (számára látható) ügyiratot szerelhet, csatolhat,
az ügyiratot módosíthatja, feljegyzést rögzíthet, ügyiratot lezárhat, irattárba tehet, az ügyiratot/iratot expediálhatja, továbbíthatja.
~ ügyintézı: a funkciók bármelyike ügyintézıre telepíthetı.
~ irattáros: lezárt ügyiratot átvehet irattárba, módosíthatja az irattárban lévı irat fizikai helyének adatait,
irattárban lévı ügyiratot kezelhet, kölcsönözhet, kölcsönzésbıl visszavehet, irattári jegyzékeket, selejtezési jegyzéket, megsemmisítési jegyzéket, levéltári átadási jegyzéket készít, rögzítheti az ügyiratok selejtezését, megsemmisítésének tényét, levéltári átadását.
~ lekérdezı: kizárólag keresési és megtekintési joga van a jogosultsági szintjének megfelelı iktatókönyvekbe. Sem a küldemények, sem az ügyiratok, sem az iratpéldányok csatolmányainak megtekintésére
nincs joga.
~ rendszergazda: a számítógépes iktatórendszer mőködtetése a szervezet informatikai egységének vagy
az önállóan mőködı rendszergazda feladata, ennek keretében:
– biztosítja a technikai infrastruktúra folyamatos mőködıképességét,
– elhárítja a program hibáit,
– karbantartja és dokumentálja a jogosultsági adatokat,
– karbantartja a partneradatokat, kapcsolatokat, hivatkozásokat, felhasználókat,
– kezeli a helyettesítéseket,
– karbantartja a kódtárakat,
– karbantartja a rendszerparamétereket,
- az összes iratkezelési funkció (iktatókönyvek nyitása, lezárása, szervezeti egységhez rendelése, irattári
tételszámok karbantartása, partnerállomány konszolidálása (azonos partnerek összevonása) stb.) karbantartási jogával rendelkezik,
– elvégzi az idıszaki mentéseket (napi és havi), archiválásokat (éves),
– tárolja a mentések adathordozóit (napi: az iktatási napot megelızı 3 napig, havi: 3 hónapig, éves anyagok archiválása az iktatott dokumentumokon meghatározott selejtezés idejéig). Ha a mentés CD-ROM-ra
történik, úgy célszerő arról másolatot is készíteni és évente minimum egy alkalommal - az adatbiztonság
érdekében - ellenırizni az olvashatóságot, – beállítja a belépési jelszavak meghatározott idıközönkénti
(kéthavonta) automatikus megújíttatását, megváltoztatását.
B) Hozzáférési jogosultság: meghatározza, hogy egy felhasználó a hierarchiában elfoglalt helye szerint
hol élhet a részére megadott funkciókkal, szerepkörökkel.
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Helyettesítés: a vezetı által meghatározott idıszakon belül egyik felhasználó átveheti egy másik felhasználó szerepköreit, jogosultságait, hierarchiában elfoglalt helyét. A naplókban minden tevékenysége úgy
kerül bejegyzésre, hogy azt
a helyettesített nevében a helyettesítı tette Egy személy egyszerre csak egyvalakit helyettesíthet.
A szervezetnek rendelkeznie kell az elektronikus iktatórendszer:
- felépítésére vonatkozó rendszerleírásokkal,
- tárolt és feldolgozott adatok tárolási szerkezetének és feldolgozási szabályainak leírásával,
- az adatokhoz történı hozzáférési rend meghatározásával, valamint
- mőködtetésére vonatkozó utasításokkal és elıírásokkal.
A jegyzı felelıs az elektronikus iktatási rendszer megfelelı dokumentáltságáért.
5.4) Az ügyintézı feladata:
~ döntés a csatolt elızményiratok végleges szerelésérıl,
~ az ügyirat tisztázása,
~ az irattári tételszám meghatározása,
~ egyéb ügykezelıi utasítások megadása.
5.5) Az iratkezelı feladata:
~ a szervezeti egységeknél készült és más szervtıl, illetve személytıl érkezett küldemények átvétele,
(bontása), nyilvántartása (érkeztetés, illetve iktatás), továbbítása, postázása, irattározása, ırzése és selejtezése, valamint ezek ellenırzése,
~ az irat kiadása és visszavétele,
~ a bélyegzık, pecsétnyomók (segédeszközök) nyilvántartása, a bélyegzık selejtezése (a címert és a
bankszámlaszámot tartalmazó bélyegzık kivételével). A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból mindenkor megállapítható legyen a bélyegzı, pecsétnyomó használója, kezelıje,
~ a 3 hónapon túl ügyintézınél lévı irat nyilvántartása, és errıl a közvetlen vezetı tájékoztatása.
II. Fejezet
Az iratok kezelésének általános követelményei
1.) Az iratok rendszerezése
Az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetısége érdekében az azonos
ügyre – egyedi tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban
intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minısülnek.
A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az elıadói ívben történik. Az elıadói ívben a kezdıirat a legalsó, a legnagyobb alszámú irat vagy a kiadmány-tervezet a legfelsı.
Az elektronikus ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok nyilvántartását ügyirattérkép segítségével az elektronikus rendszer biztosítja.
Az ügyiratokat, és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irat együtteseket, valamint az önkormányzat irattári anyagába tartozó egyéb más iratokat – még irattárba helyezésük elıtt – az irattári terv alapján kell az
irattári tételekbe sorolni, és irattári tételszámmal ellátni.
Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az irattárban, az irattári
tételszám szerinti rendszerben kell elhelyezni.
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2.) Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
2.1.) Az önkormányzathoz érkezı, ott keletkezı, illetve az onnan kimenı iratokat az azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített elektronikus programmal vezérelt adatbázisban kell nyilvántartani.
2.2.) Az érdemi ügyintézést igénylı iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan módon
kell végezni, hogy az elektronikus iktató adatbázist az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen
használni.
2.3.) Az iratforgalom keretében az iratok átadását-átvételét minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelmően bizonyítható legyen az átadó, átvevı személye, az átadás idıpontja és módja.
2.4.) Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell,
hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhetı és ellenırizhetı, az
iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.
3.) Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
3.1.) Az iktatóhelyek kialakításánál a tőz-, baleset-, vagyon-, adat- és titokvédelmi jogszabályi elıírások
és szabványok betartása kötelezı.
Az iktatásnak a Hivatal külön helyiséget jelölt ki, amelyben az iktatás az iratok átadás- átvételétıl elkülönítetten történik.
A helyiség külsı behatolás ellen védett, mely védettséget folyamatosan fenn kell tartani. A jegyzı határozza meg a kulcsok tárolásának rendjét. A helyiség munkaidın kívül, munkaszüneti napon történı felnyitásáról a jegyzıt értesíteni kell. A jogi védelem keretében az iratokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen kell védeni.
A technikai védelem az anyagbiztonság, a raktári védelem, a tőzvédelem, a légszennyezıdés, a hımérséklet, a légnedvesség, a takarítás, az iratkonzerválás és fertıtlenítés, a kártevık elleni védekezés, valamint a károsodott anyag megmentésével kapcsolatos feladatokat foglalja magában.
3.2.) Az önkormányzat irattári anyaga használható belsı ügyviteli célból és külsı szerv, vagy személy
megkeresésére. A használat módjai: betekintés, kölcsönzés, másolat készítése.
A helyi önkormányzat dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetıleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van. A hozzáférésrıl nyilvántartást kell vezetni (2. sz. melléklet).
3.3.) Az ügyintézık és ügykezelık fegyelmi felelısséggel tartoznak a rájuk bízott iratokért.
Az egyes iratkezelık minden esetben – más iratkezelı helyettesítésekor is – saját nevükben azonosítottként járnak el, és nem férhetnek hozzá más ügyintézı azonosításához vagy elektronikus aláírásához használt adathoz vagy eszközhöz. Ha az informatikai célrendszer az ügyfeleket
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos elektronikus dokumentum összeállításában támogatja olyan
módon, hogy korábbi adataik tárolását lehetıvé teszi, az így tárolt adatokhoz való hozzáférést csak az
azonosított dolgozó részére teheti elérhetıvé.
3.4.) Az ügyfélnek és képviselıjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a másolatkészítést úgy kell
biztosítani, hogy azzal mások személyiségi jogai ne sérüljenek. Ennek rendjét a jegyzı az irányadó és
hatályos jogszabályok figyelembevételével határozza meg.
3.5.) A papíralapú dokumentumról történı elektronikus másolatkészítés során a másolatkészítı biztosítja
a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden az aláírás elhelyezését követıen az elektronikus másolaton tett módosítás érzékelhetı legyen. A má-
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solat készítıje elkészíti az elektronikus másolatot, megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését.
Az elektronikus másolatnak az eredeti dokumentummal történı egyezése biztosítható
~ olyan másolatkészítı szoftverrel, amely rendelkezik a külön jogszabály szerinti szakmai akkreditáló
bizottságok által akkreditált és tanúsításra jogosult szervezet által kiadott igazolással,
vagy
~ két független ellenırzési algoritmust alkalmazó szoftverrel lefolytatott ellenırzéssel, ha az ellenırzés
eredménye igazolja az elektronikus dokumentumok teljes egyezıségét.
Az elektronikus másolatot a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrıl szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletben meghatározottak szerint kell a következı metaadatok elhelyezésével létrehozni és azt egyértelmően az eredeti
papíralapú dokumentumhoz rendelni:
~ a papíralapú dokumentum megnevezése;
~ a papíralapú dokumentum fizikai méretei;
~ a másolatkészítı szervezet megnevezése és a másolatkészítı személy neve;
~ a másolatkészítı rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és verziószáma;
~ a másolatkészítés ideje;
~ érvényességi idı, vagy annak jelzése, hogy az érvényességi idı nem meghatározott.
A másolaton olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást kell elhelyezni, amelyre vonatkozóan a hitelesítés-szolgáltató kizárja az álnév használatát, és az álnév használatának kizárása céljából
biztosítja, hogy a regisztráció alapjául szolgáló személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban foglalt névvel bető szerint azonos a tanúsítványba foglalt név.
Több dokumentumon is elhelyezhetı egy elektronikus aláírás, illetıleg egy idıbélyegzı. Ez esetben a
dokumentumok a továbbiakban csak együtt kezelhetık.
A betekintéseket, kölcsönzéseket, másolatok készítését utólagosan is ellenırizhetı módon, papíralapon és
az elektronikus iratkezelı rendszerben egyaránt dokumentálni kell.
Azoknak a nem selejtezhetı iratoknak a használatát, amelyek az Ltv. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idı eltelte után is az önkormányzat ırizetében maradnak, a közlevéltárakban lévı
anyagra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
3.6) Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók:
~ „Saját kező felbontásra!”,
~ „Más szervnek nem adható át!”,
~ „Nem másolható!”,
~ „Kivonat nem készíthetı!”,
~ „Elolvasás után visszaküldendı!”,
~ „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével),
~ valamint más, az adathordozó sajátosságától függı egyéb szükséges utasítás.
A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekő adatok megismerését.
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekrıl.
Biztosítani kell az elektronikus iktatórendszer védelmét a vírusokkal és más rosszindulatú programokkal
szemben, valamint a kéretlen elektronikus üzenetek ellen.
A rendszer kialakításakor megfelelı védelmet kell kialakítani az olyan, nem elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos elektronikus dokumentumokkal szemben is, amelyek azért jelentenek biztonsági kockázatot,
mert tömeges küldésük révén a rendszer üzemelését vagy annak egyes felhasználóinak hozzáférését jogosulatlanul akadályozhatják (kéretlen tömeges üzenetek elleni védelem).

3.7) Az elektronikus dokumentumokat oly módon kell megırizni, amely kizárja az utólagos módosítás
lehetıségét, a megırzési kötelezettség lejártáig folyamatosan biztosítja a jogosultak részére a hozzáférést,
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a dokumentum létrehozójának és archiválójának egyértelmő azonosíthatóságát, valamint az elektronikus
dokumentumok értelmezhetıségét (olvashatóságát). Az elektronikus dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen.
A biztonsági ırzés során gondoskodni kell arról, hogy az adatokat az arra jogosult személyen (adatkezelın és adatfeldolgozón) kívül más ne ismerhesse meg, valamint biztosítani kell az adatok jogosulatlan
személy általi megsemmisítése, megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele elleni védelmét mind a
szervezeten belülrıl, mind a szervezeten kívülrıl jövı informatikai támadások esetén.
A megırzési kötelezettség hardver- és szoftvereszközök zárt rendszerének alkalmazásával is teljesíthetı,
amelyek rendelkeznek külön jogszabály szerinti szakmai akkreditáló bizottságok által akkreditált és tanúsításra jogosult szervezet által kiadott igazolással. Ennek hiányában az elektronikus dokumentumot tartalmazó adathordozót zárt, roncsolódástól mentes, nem bontható csomagolásban, elektromágneses behatásoktól védetten kell tárolni.
3.8) Az iratkezelési szoftver elemeirıl (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan
mentési renddel és biztonsági mentésekkel kell rendelkezni, amelyek biztosítják azok helyreállítását. A
mentési rend meghatározza a mentések típusát, módját, a visszatöltési és helyreállítási teszteket, valamint
eljárásokat. Novell szerveren napi mentés történik.
A mentéseket azok tartalmától függıen kockázati szempontból elkülönítetten, és biztonsági osztályba
sorolástól függıen indokolt esetben tőzbiztos módon, lemez szekrényben kell tárolni.
A nyilvántartásokról mőszakilag független, területileg elkülönült szervezetnél kell a biztonsági másolatot
elhelyezni.
A biztonsági ırzés során az adatok elhelyezését és tárolását olyan rendszerességgel, módon és dokumentáltsággal kell végezni, amely az iratkezelési rendszer teljes megsemmisülése esetén is lehetıvé teszi a
nyilvántartás azonos funkcionalitású, és lehetıség szerinti legteljesebb adattartalmú újbóli kialakítását.
Az elektronikus iktatórendszer minden felhasználójának személy szerint azonosítottnak kell lennie. Az
azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság változtatását naplózni kell.
3.9) Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valamennyi eseményének naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzését védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstıl, módosítástól, törléstıl,
illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a megırzési idın belül a jogosult számára megismerhetı és
értelmezhetı maradjon.
A naplózott adatállománynak az ügyintézés teljes folyamatát át kell fognia, és lehetıvé kell tennie, hogy a
megbízhatóság megítéléséhez szükséges mértékben valamennyi eseményt rekonstruálni lehessen.
Naplózni kell különösen az ügyirathoz való minden hozzáférést (betekintést, módosítást, törlést), valamint az ügyirat egyes ügyintézıkhöz kötött teljes iratkezelési útját.
III. Fejezet
Az iratkezelés folyamata
1.) A küldemények átvétele
1.1.) Az Iratkezelési Szabályzat határozza meg a helyi önkormányzathoz érkezett küldemények átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendıket, a küldemény érkezésének módja szerint:
~ a Magyar Posta Rt. útján érkezı küldemények átvétele a postai szolgáltatások ellátásáról és minıségi
követelményeirıl szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik, átvételre
jogosult az iktató, a gondnok és a portás, utánvéttel érkezı küldemények esetében a pénztáros;
~ külön kézbesítés, futárszolgálat útján érkezı küldemények átvételére az átvételt aláírásával dokumentálja;
~ személyesen kézbesített küldemények átvétele esetén a megbízott az átvételi igazolás kiadására is jogosult;
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~ munkaidın túl érkezett küldemények átvételére a portás a jegyzı felhatalmazása alapján jogosult.
Amennyiben az irat hivatali idın túl érkezik, az átvevı köteles azt az átvételt követı elsı munkanap kezdetén a címzettnek, vagy a postabontásért felelıs személynek, szervezeti egységnek átadókönyvben dokumentáltan átadni.
~ elektronikus úton érkezett küldemények átvételére az iktató iktatas@pmhiv.gyomaendrod.hu címen
központi postafiókot üzemeltet az elektronikus rendszerben.
~ az ügyfélkapun keresztül érkezett küldeményeket az okmányiroda automatikusan kezeli.
1.2) A küldemény átvételére vonatkozó jogosultságokat a jegyzı határozza meg, és gondoskodik a naprakész nyilvántartásról, a szükséges változtatásokról (3. sz. melléklet).
1.3) Az átvevı, papíralapú iratok esetében az érkezés módjának megfelelı, rendszeresített kézbesítıokmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el az átvételt. Ha az ügyfél az
iratot személyesen vagy képviselı útján nyújtja be, kérésére az átvételt – átvételi elismervénnyel; az átvétel tényének az ügyiraton vagy a másodpéldányon aláírással való igazolással – igazolni kell.
1.4) Elektronikus küldemények esetében az átvevı automatikusan elküldi a feladónak a küldemény átvételét igazoló és az érkezés sorszámát is tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát).
Elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM stb.) átvenni vagy elküldeni csak papíralapú kísérılappal lehet. Az adathordozót és a kísérılapot mint iratot és mellékelt iratot kell kezelni. A
kísérılapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón lévı irat(ok) tárgyát, a
fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor
ellenırizni kell a kísérılapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.
1.5) Az átvétel idıpontját rögzíteni kell a küldeményen. Az „azonnal” és „sürgıs” jelzéső hatósági küldemények átvételi idejét az átvételre jogosult óra, perc pontossággal jelöli meg. A küldeményt azonnal az
érintettnek, vagy a postabontásért felelıs szervezeti egységnek kell továbbítani.
1.6) Az átvétel során az átvételre jogosult ellenırzi:
~ a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságot,
~ a kézbesítı okmányon és a küldeményen lévı azonosító jel megegyezıségét,
~ az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét.
1.7) Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent az önkormányzat számítástechnikai rendszerére.
A küldemény a számítástechnikai rendszerre biztonsági kockázatot jelent, ha
~ a hatóság informatikai rendszeréhez vagy azon keresztül más informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja, vagy
~ az informatikai rendszer üzemelésének vagy más személyek hozzáférésének akadályozására irányul,
~ az informatikai rendszerben lévı adatok jogosulatlan megváltoztatására, hozzáférhetetlenné tételére
vagy törlésére irányul.
1.8) A postaátvevı a táviratokat, elsıbbségi küldeményeket „azonnal”, vagy „sürgıs” vagy más hasonló
jelzéső küldeményeket soron kívül továbbítja a postabontónak.
Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy
ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. (Az átirányított iratokról jegyzéket kell felvenni.)
Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattározni és az irattári tervben meghatározott
idı után selejtezni kell.
1.9) Az Önkormányzat a feldolgozás elmaradásának tényérıl és annak okáról értesíti a küldıt.
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Nem köteles a fogadó szerv értesíteni a feladót, ha korábban már érkezett azonos jellegő biztonsági kockázatot tartalmazó beadvány az adott küldıtıl.
Az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alkalmazásában ismétlıdésnek tekinthetı ugyanazon feladó,
ugyanazon tartalmú, terjedelmő beadványa.
Sérült küldemény esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron
kívül ellenırizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról vagy mellékletekrıl a küldı
szervet, személyt értesíteni kell.
2.) A küldemények felbontása
2.1) Az Önkormányzathoz postai úton érkezett küldeményeket az iktatóiroda dolgozója osztályonként
szétválogatja és 8,30-ig továbbítja azokat a jegyzı részére. A jegyzı által bontott és a névre szóló bontatlan küldeményeket az iktató iroda továbbítja az érintett osztály vezetıje részére.
2.2) Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani:
~ a minısített iratokat,
~ az „s.k.” felbontásra, a képviselık, nem képviselı bizottsági tagok, a kisebbségi önkormányzatok és
tagjaik nevére szóló küldeményeket,
~ a pályázatra utaló felirattal ellátott küldeményeket,
~ az Okmányiroda címére érkezett, valamint
~ a jegyzı által megjelölt tisztségviselık nevére címzett küldeményeket
~ a jegyzınek, illetve a polgármesternek címzett küldeményeket.
Felbontás nélkül átvett küldemények címzettje soron kívül köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos
küldemény további kezelésérıl.
2.3) A küldemény felbontásakor ellenırizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát. Az
esetlegesen felmerülı problémák tényét az iraton vagy az elıadói íven – a keltezés pontos megjelölésével
– rögzíteni kell.
2.4) Amennyiben az érkezett elektronikus küldemény a rendelkezésre álló eszközzel nem nyitható meg,
úgy a küldıt az érkezéstıl számított három napon belül értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségérıl, és az önkormányzat által használt elektronikus úton történı fogadás szabályairól.
Ilyen esetben az érkezés idıpontjának az önkormányzat által is értelmezhetı küldemény megérkezését
kell tekinteni.
2.5) Az elektronikus iratot aláíró azonosítása az elektronikus aláírás ellenırzésének keretében, a hitelesítés-szolgáltató útján történik.
Amennyiben az elektronikus aláírás nem érvényes, abban az esetben az elektronikus iratot nem lehet az
aláíróként megnevezett személyhez rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek megfelelıen módosítani kell.
2.6) Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó
az összeget, illetıleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében – a pénztárosnak
átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.
2.7) Amennyiben az irat benyújtásának idıpontjához jogkövetkezmény főzıdik vagy főzıdhet, gondoskodni kell arról, hogy annak idıpontja harmadik fél által megállapítható legyen. Papíralapú irat esetében a
benyújtás idıpontjának megállapítása a boríték csatolásával is biztosítható.
Elektronikus úton érkezett irat esetében az elektronikus rendszer által automatikusan generált, az elektronikus visszaigazolásban meghatározott idıpont az irányadó.
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2.8) A küldemények téves felbontásakor, valamint, ha késıbb derül ki, hogy a küldeményben minısített
irat van, a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett
jegyzıkönyvvel együtt sürgısen el kell juttatni a címzetthez, illetve a minısített iratokat az illetékes iratkezelıhöz, és a minısítıt – mivel az iratot az annak megismerésére nem jogosult látta – értesíteni kell a
betekintésrıl. (A felbontó a kézbesítıkönyvben az átvétel és a felbontás tényét köteles rögzíteni az átvétel
dátumának megjelölésével.)
2.9) A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
~ az ügyirat benyújtásának idıpontjához jogkövetkezmény főzıdik,
~ a beküldı nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani,
~ a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg,
~ bőncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel,
~ az „ajánlott” vagy „ajánlott-tértivevény” posta jelzettel ellátott boríték.
3.) A küldemények érkeztetése
3.1) A papíralapú és elektronikus küldemények átvételét érkeztetı nyilvántartás segítségével hitelesen
dokumentálni, érkeztetni kell.
A postai úton érkezı küldeményeket az iktatóiroda érkezteti. A polgármester és a jegyzı nevére szóló
küldemények érkeztetése a Titkárságon történik. Az elektronikus úton érkezı küldeményeket az
iktatas@pmhiv.gyomaendrod.hu címre továbbítva az iktató iroda érkezteti. Az ügyfél által személyesen
leadott dokumentumok érkeztetését az ügyintézı végzi.
3.2) A küldemények érkeztetése a küldemény fajtája, formátuma szerint:
~ Papíralapú küldemények, illetve postafiókba érkezı intelligens őrlap, sablon file segítségével történı
offline beadvány érkeztetését az erre kijelölt ügykezelı végzi az átvétel igazolásával.
~ Az elektronikus postafiókra érkezı
– elektronikus file (word vagy más formátumú dokumentum),
– online kitöltéső beadvány
~ügyfélkapun keresztül – a törvényben szabályozott biztonsági elıírások alkalmazása mellett – közvetlenül kitöltött küldemény érkeztetését az ügyviteli rendszer automatikusan végzi a visszaigazolással egyidejőleg.
4.) Az ügyintézı kijelölése (szignálás)
4.1) Az intézkedést igénylı beadványokat az iktatóiroda szignálásra elıkészíti, és a szignálással megbízott osztályvezetınek továbbítja, aki kijelöli az ügyintézést végzı személyt (szignálás). Minden beérkezı
iratnál ki kell jelölni az ügyintézıt. Az ügyintézıt az osztályvezetı jelöli ki.
A szignálást követıen az irat visszakerül az iktatóirodába, ahol ténylegesen iktatásra kerül.
4.2) Az irat szignálására jogosult
~ kijelöli az ügyintézıt,
~ közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait, melyeket a szignálás idejének megjelölésével rávezet az iratra és aláírja.
Az iratkezelés során az öntapadós jegyzettömb-lap elhelyezése a küldeményre nem megengedett.
5.) Az iktatás
5.1) Az önkormányzathoz érkezı, illetve ott keletkezı iratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
iktatással kell nyilvántartani. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen:
~ az irat beérkezésének pontos ideje,
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~ az intézkedésre jogosult ügyintézı neve,
~ az irat tárgya,
~ az elintézés módja,
~ a kezelési feljegyzések,
~ az irat holléte.
Az iktatás célja az irattal kapcsolatos valamennyi lényeges adat és intézkedés írásos rögzítése, az iratok
helyének megállapíthatósága, a munkajogi felelısség megállapíthatósága, a törvényesség érvényesülésének és a határidık megtartásának ellenırzése, az ügyintézés folyamatának dokumentálása és segítése, a
szervezeti egység iratforgalmának dokumentálása (bizonyíthatóság).
5.2) Nem kell iktatni, de külön jogszabályban meghatározott módon kell nyilvántartani és kezelni:
~ a pénzügyi bizonylatokat, számlákat,
~ a munkaügyi nyilvántartásokat,
~ a bérszámfejtési iratokat,
~ az anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat,
~ a bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat.
5.3) Nem kell iktatni és más módon sem kell nyilvántartásba venni:
~ a meghívókat,
~ a tananyagokat, tájékoztatókat,
~ az üdvözlı lapokat,
~ az elıfizetési felhívásokat, reklám anyagokat, árajánlatokat, árjegyzékeket,
~ a visszaérkezett tértivevényeket,
~ a közlönyöket, sajtótermékeket.
5.4) Az iratkezelınek az iratokat a beérkezés napján, de legkésıbb az azt követı munkanapon be kell
iktatni.
Soron kívül kell iktatni és továbbítani a rövid határidıs iratokat, táviratokat, elsıbbségi küldeményeket, a
hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgıs” jelzéső iratokat. Ha az irat munkaidın kívüli idıben
érkezik, azt a következı munkanapon iktatni kell, s a tényleges érkezési, átvételi idıpontot a megjegyzés
rovatban minden esetben jelezni kell.
6.) Az iktatószám
6.1) Az iratokat, az ügyiratra, az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, egyedi azonosító számon, iktatószámon kell iktatni. Az iktatást minden évben
201-gyes sorszámmal kell kezdeni. Az osztályok iktatószámait római számok különböztetik mg egymástól. A kisebbségi önkormányzatnál 1-el kell kezdeni. A megkülönböztetı jelek jegyzékét az iratkezelési
szabályzat melléklete tartalmazza.
Egy iratnak csak egy iktatószáma lehet. Téves iktatás esetén az iktatószám nem használható fel újra.
6.2) Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy fıszámon kell nyilvántartani.
Az iktatószámnak tartalmaznia kell az iktatási fıszámot, az alszámot, valamint az iktatószám kiadásának
évét.
6.3) Az egyedi ügyben keletkezett elsı irat önálló sorszámot, fıszámot kap. Az ügyben keletkezı további
iratváltás a fıszám alszámain kerül nyilvántartásba. Egy fıszámhoz korlátlan számú alszám tartozhat. Új
alszámra kell iktatni minden beérkezı és hivatalból kezdeményezett iratot. A beérkezı iratra adott válasz
a beérkezı irat alszámát kapja.
Új alszámra kell iktatni – mint hivatalból keletkezett iratot – a határozatokat. A határozatra érkezı fellebbezés – mint beérkezı irat – új alszámra kerül.
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6.4) Az ügy intézése során azonos tárgyban kiküldött megkeresésekre több szervtıl, vagy személytıl
érkezı válaszok, jelentések nyilvántartására győjtıívet lehet alkalmazni (pl. szakhatósági engedélyek
iránt kiküldött megkeresések esetén). A győjtıívet a soron következı alszámra kell iktatni, a beérkezı
válaszok a győjtıíven kerülnek nyilvántartásba. A győjtıívet az ügyirathoz kell csatolni.
A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetısége érdekében az
azonos ügyre – egy adott tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több
fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minısülnek.
Az iktatást az év elejétıl az év végéig folyamatos – megszakítatlan – sorrendben kell végezni.
7.) Iktatókönyv
7.1) Kézi iktatás céljára minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet
kell használni. (Cigány és Német Kisebbségi önkormányzat, a továbbiakban: kisebbségi önkormányzat).
Az önkormányzat ügyviteli programmal vezérelt elektronikus iktatókönyvet ( adatbázist) használ.
7.2) Az iktatókönyvnek kötelezıen kell tartalmaznia az alábbi adatokat:
~ iktatószám,
~ iktatás idıpontja,
~ küldemény érkezésének idıpontja, módja, érkeztetı száma,
~ küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója,
~ küldı megnevezése, azonosító adatai,
~ érkezett irat iktatószáma (idegen szám),
~ mellékletek száma,
~ ügyintézı szervezeti egység és az ügyintézı megnevezése,
~ irat tárgya,
~ elı- és utóiratok iktatószáma,
~ kezelési feljegyzések,

~ irattári tételszám,
7.3) Az iktatókönyv fedılapján fel kell tüntetni az évszámot, azon szerepelnie kell az „iktatókönyv” feliratnak, a szerv megnevezésének, és itt történik a hitelesítés is. Beküldı azonosítói: betőszavas rövidítéseket csak közismert nevek esetén szabad használni (pl. PM, HM .stb). Ügyintézı neve: decentralizált
iratkezelés esetén az elıadó neve, központosított iktatási rendszer alkalmazásakor az ügy elintézésére
kijelölt szervezeti egység (osztály, fıosztály) neve, esetleg száma vagy betőjele.
Kezelési feljegyzések: az irat elküldésének módját (postán, kézbesítıvel), vagy az elıírt határidıt, esetleg
az irattárba helyezést jelzik.
Irattári terv tételszáma: az Iratkezelési Szabályzat részét képezı irattári terv alapján az ügyintézınek kell
megállapítani.
7.4) Az iktatást olyan módon kell elvégezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalmat minden esetben úgy kell dokumentálni, hogy egyértelmően
bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította, vagy adta át az iratokat.
7.6) Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad.
Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
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7.7) Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Lezárás után az
iktatókönyvbe iktatni nem lehet. Az adott ügyhöz a következı évben érkezett válasziratot már új iktatószámra kell iktatni, és az elızményt szerelni kell.
7.8) Az elektronikus iktatókönyv használatakor a módosításokat, tartalmuk megırzésével, a jogosultsággal rendelkezı ügyintézı/ügykezelı azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével, naplózással dokumentálni kell.
A téves iktatás, illetıleg az automatikus iktatásnál hibásan a rendszerbe került iktatás iktatószáma nem
használható fel újra, azt az utólagos módosítás szabályainak megfelelıen használaton kívül kell helyezni.
7.9) Iktatás elıtt az ügykezelınek meg kell állapítania, hogy az iratnak van-e elıirata. Amennyiben az irat
iktatása nem lehetséges az elızmény fıszámára, rögzíteni kell az iktatókönyvben az elıirat iktatószámát,
és az elızménynél a jelen irat iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát.
Az elızményt ideiglenesen (csatolás), szükség esetén véglegesen (szerelés) az iktatott irathoz kell kapcsolni.
Amennyiben az elızményezés során megtalált iratról kiderül, hogy nem az új irat elıirata, de annak ismerete a szignáláshoz, valamint az ügy elintézéséhez szükséges, a két iratot csatolni kell. Az ügy lezárása
után a csatolt iratokat eredeti irattári helyükre kell visszahelyezni. A csatolást és a csatolás megszüntetését
az elıadói íven jelölni kell.
Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), ezt az iktatókönyvben jelölni kell.
Azokban az esetekben, amikor az elıiratok nem szerelhetık, azok hollétét fel kell tüntetni. Ha az elıirat
irattárban vagy határidı-nyilvántartásban van, akkor az ügykezelı, ha pedig az elızmény az ügyintézınél
van, az ügyintézı köteles azt az utóbb érkezett irathoz szerelni.
7.10) Az ügyvitel segédeszközeként,
~ az ügyirathoz tartozó iratok iktatásának, csatolásának és egyéb nyilvántartási adatoknak a feljegyzésére;
~ az ügyintézıi munka adminisztrálására, ügyintézıi, vezetıi utasítások rögzítésére;
~ az iratok fizikai egységének biztosítására
elıadói ívet kell használni. Az elıadói ívet a hozzátartozó irattal együtt kell kezelni.
Elektronikus dokumentumkezelés esetén az elıadói ívet a program az iratkezelés és ügyintézés rögzített
adatainak felhasználásával elektronikus úton automatikusan készíti.

8.) Az iktatóbélyegzı, név- és tárgymutató könyv, az ügyirat ügyintézıhöz történı továbbítása
8.1) A papíralapú iratok iktatásához iktatóbélyegzıt kell használni, ennek lenyomatát az iraton el kell
helyezni, és a lenyomat rovatait ki kell tölteni.
Az iktatóbélyegzı lenyomata tartalmazza:
~ a szerv nevét, székhelyét,
~ az iktatás évét, hónapját, napját,
~ az iktatás sorszámát, alszámának helyét,
~ mellékletek számát,
~ az érkezett irat és mellékleteinek lapszámát.
8.2) Papíralapú iktatás esetén az ügyirat tárgya, illetıleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján névés tárgymutató könyvet kell vezetni.
Az ügyviteli program az ügyirat tárgya, az ügyfél neve és azonosító adatai, az ügyintézési folyamat történései, az irat útjának nyomon követése alapján visszakeresési és listázási lehetıségeket biztosít (mutatókönyv).
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Az ügyirat tárgyát – illetıleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot – az iktatókönyv
„tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó elsı irat nyilvántartásba vétele
alkalmával kell beírni, kivéve, ha az – az irat tartalmát nem érintıen – lényegesen megváltozott, ebben az
esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti tárgy is felismerhetı maradjon.
Az ügyirat tárgya, illetıleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján név- és tárgymutató könyvet kell
vezetni. A gyorsabb keresés érdekében az iratokhoz a tárgy jellemzıi alapján tárgyszavakat kell rendelni,
és biztosítani kell a tárgyszavak és azok kombinációja szerinti keresés, valamint a találatok szőkítésének
lehetıségét.
8.3) A szignált és nyilvántartásba vett iratokat az átvétel igazolása mellett az ügyintézıhöz kell továbbítani. Az ügyiratok továbbítása naponta 15 óráig történik a postai, míg 16 óráig a kézbesítıi küldemények
esetében.
Az átvétel igazolása papíralapú ügyirat esetében az egyedi irat azonosítójának, az átvétel idıpontjának
feljegyzése és az átvevı aláírása ellenében, átadóíven történik.
Elektronikus úton az ügyintézıi jogosultság megnyitásával a rendszer automatikusan rögzíti az átvétel
idıpontját és tényét.
8.4) Amennyiben az iratot más szervezeti egységnek is át kell adni tájékoztatásra, egyeztetésre, részleges
kiegészítésre, véleményezésre, stb., az átadás-átvételt az átadóíven aláírással kell igazolni.
9.) Kiadmányozás
9.1) Külsı szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmányt lehet továbbítani.
Nem minısül kiadmánynak:
~ az elektronikus visszaigazolás,
~ a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás.
9.2) A kiadmányokat (válaszleveleket és saját kezdeményezéső iratokat egyaránt) az önkormányzat hivatalos nyomtatványán (levélpapírján) kell elkészíteni.
A kiadmány hitelesítésére az önkormányzat hivatalos körbélyegzıjét kell használni.
Külsı szervhez vagy személyhez küldendı iratot kiadmányként csak a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkezı személy írhat alá.
9.3) A papíralapú irat akkor hiteles kiadmány, ha:
~ azt az illetékes kiadmányozó saját kezőleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés
szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, valamint
~ a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzılenyomata
szerepel.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendı
~ a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhő aláírásmintája és
~ a kiadmányozó szerv bélyegzılenyomata.
Az elektronikus kiadmány hitelesítésére a kiadmányozás idıpontját dokumentáló minısített elektronikus
aláírást kell alkalmazni.
9.4) Az önkormányzatnál keletkezett iratokról az iratot ırzı szervezeti egység vezetıje, vagy ügyintézıje
– figyelemmel az iratok másolására, hitelesítésére vonatkozó szabályokra – a jogosult részére hitelesítési
záradékkal ellátott papíralapú és elektronikus másolatot is kiadhat.
9.5) A kiadmányozáshoz használt bélyegzıkrıl, érvényes aláírás-bélyegzıkrıl és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról az érvényességi idı feltüntetésével nyilvántartást kell vezetni.
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A kiadmányozásra jogosult vezetık személyét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg. Az
ügyintézı az általa készített tervezetet szignójával köteles ellátni. A kiadmányozásra jogosult személy a
tervezetet saját kező aláírásával, és keltezéssel látja el. „s.k” jelzés esetén az ügyintézı „a kiadmány hiteléül” záradékot rávezeti, lebélyegzi és aláírja.
10.) Expediálás és az iratok továbbítása
10.1) A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell.
Az elintézett, kiadmányozott irattovábbításra történı elıkészítésérıl az ügyintézı gondoskodik. A kiadmányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt az iratkezelınek kell átadni. Az iratkezelı csak teljes ügyiratokat vehet át.
A küldeményeket lehetıleg még az átvétel napján kell továbbítani.
10.2) A kimenı iratnak minden esetben tartalmaznia kell:
~ az önkormányzat nevét, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail),
~ az ügyintézı nevét,
~ a kiadmányozó nevét, beosztását,
~ az irat tárgyát,
~ az irat önkormányzati iktatószámát,
~ a mellékletek számát,
~ a címzett nevét, azonosító adatait,
~ az ügyet indító beadvány hivatkozási számát.
10.3) Az irat elküldése elıtt az iratkezelınek – ha nem zárt borítékban kapta a küldeményeket – ellenıriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a mellékleteket csatolták-e.
Az iratkezelınek fel kell jegyeznie az iratra, vagy az elektronikus iktatókönyvbe az elküldés keltét.
10.4) A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell kezelni:
~ személyes átvétel esetén elegendı a kézbesítési idıpont, és az átvétel aláírással történı igazolása a kiadmány irattári példányán,
~ postai kézbesítés esetén a postai szolgáltatások ellátásáról és minıségi követelményeirıl szóló 79/2004.
(IV. 19.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelıen,
~ külön kézbesítı, futárszolgálat igénybevétele esetén a szerzıdésben rögzített szabályoknak megfelelıen,
~ elektronikus úton történı kézbesítés esetén a visszaigazolás biztosításával,
~ elektronikus ügyintézés esetén a rendszer automatikusan tájékoztatja a címzettet a az ügyintézés befejezésérıl, a letöltési lehetıségekrıl, és hitelesen naplózza a letöltést.
10.5) Elektronikus levélben iratot csak akkor lehet küldeni, ha a címzett a kérelmet elektronikusan küldte
be, vagy azt – az elektronikus levélcíme megadása mellett – kifejezetten kéri.
Amennyiben az elektronikus levél elküldése meghiúsul, illetve a központi postafiók a letöltést nem regisztrálta, az elektronikus irat papíralapú hiteles változatát hagyományos kézbesítési módszerrel kell
megküldeni a címzettnek.
10.6) A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket – iktatás nélkül – az ügyirathoz kell mellékelni.
Ha a postára adott küldemények valamilyen okból visszaérkeznek, nem lehet az ügyet befejezettnek tekinteni. A visszaérkezett küldeményt az irattal együtt vissza kell adni az ügyintézınek, aki rendelkezik a
visszaérkezett irat további kezelésérıl.
IV. Fejezet
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Irattározás és levéltárba adás
1.) Elhelyezés a központi irattárban
1.1) A szervezeti egységek a nem selejtezhetı iratokat keletkezésük után 2-5 év elteltével a központi irattárnak kötelesek átadni.
A központi irattár a lezárt évfolyamú ügyiratokat eredeti alakjukban, elıadói ívben elhelyezve, irattároló
dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az irattári tervben meghatározott tételszámok szerint csoportosítva veszi át. (Az iratokról el kell távolítani az összefőzésükhöz használt anyagokat, pl. fémbıl készült
iratkapcsoló, zsineg.)
1.2) Az azonos iktatóhelyhez és azonos évkörhöz tartozó elektronikusan tárolt iratokat, kezelési feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat közös rendszerben kell kezelni. Megfelelı jogosultsági rendszer alkalmazása esetén a különbözı iktatóhelyekhez tartozó iratok közös rendszerben is tárolhatók.
1.3) Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használatát a selejtezési idı lejáratáig
vagy levéltárba adásáig biztosítani kell.
2.) Irattározás
2.1) Az irattár kezelésével a jegyzı középfokú végzettségő; iratkezelı, irattáros szakképesítéső munkatársat bíz meg.
Az irattárban elhelyezett iratokat az irattáros rendezi, rendszerezi, megfelelı tárolóeszközökbe helyezi, az
iratállományról nyilvántartást és segédleteket készít, biztosítja az irattár szakszerő használatát, közremőködik az irattári selejtezésben és a levéltári átadásban.
2.2) Az elintézett ügyek iratait, amelyeknek kiadmányait, egyéb kimenı iratait továbbították, vagy amelyeknek irattározását elrendelték, irattárba kell helyezni.
Irattárba helyezés elıtt az ügyintézı:
~ megvizsgálja, hogy az elıírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e,
~ az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszámot, illetıleg a nyilvántartásba vétel során adott irattári
tételszámot jóváhagyja, vagy felülbírálja, és azt saját nyilvántartó könyvében (munkakönyv, átadókönyv
stb.) rögzíti (papíralapú irat esetén rávezeti az iratra is),
~ a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból kiemeli, és a selejtezési eljárás mellızésével megsemmisíti.
2.3) Az irattárba helyezés alkalmával az iratkezelı köteles ellenırizni, hogy az iratkezelés szabályainak
eleget tettek-e. Amennyiben az iratkezelı hiányosságot észlel az iraton, visszaadja az ügyintézınek, aki
gondoskodik annak kijavításáról.
Az érdemi ügyintézı az ügy tárgyának ismeretében meghatározza az irattári tételszámot és azt az elıadói
ív megfelelı rovatában rögzíti.
Az iratkezelı az iktatókönyv vonatkozó rovatába feljegyzi az irattári tételszámot, majd az iratot – az arra
jogosult személy rendelkezése alapján – elhelyezi az átmeneti irattárban. Ezt követıen az iktatókönyv
megfelelı rovatába be kell vezetni az irattárba helyezés idıpontját, és az iratot el kell helyezni az irattári
tételszámnak megfelelı győjtıbe.
2.4) Az átmeneti irattárban az iratokat a használathoz leginkább megfelelı rendben lehet kezelni, úgy,
hogy az iratok dokumentáltak és visszakereshetıek legyenek.
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2.5.)A központi irattárba helyezés módját az adathordozó határozza meg:
~ a papíralapú iratokat a központi irattári helyiségben kell elhelyezni,
~ az elektronikus iratokat háttérállományban kell archiválni az irattárba helyezés szabályainak megfelelıen,
~ az archivált, két éven túl selejtezhetı, elektronikus iratokról a 2. év végén gépi adathordozóra – a központi irattár rendszerének megfelelı csoportosításban – hitelesített másolatot kell készíteni,
~ vegyes ügyiratok esetében a selejtezhetınek minısített iratokat az adathordozónak megfelelı módszerrel kell irattározni, az ügyirat egységét ebben az esetben az ügyviteli rendszer által generált módszerrel
kell biztosítani,
~ a nem selejtezhetı, levéltári átadásra kerülı vegyes ügyiratok esetében az ügyiratba az
elektronikus iratokról készült papíralapú hiteles másolatot kell elhelyezni (további intézkedésig).
2.6) Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését – papíralapú, más adathordozón tárolt és elektronikus
iratok esetében egyaránt – dokumentáltan, visszakereshetıen kell végezni.
Az irattárban elhelyezett iratokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a raktári egységek
szintjén készül, tartalmazza a raktári egységben elhelyezett iratok irattári jel szerinti azonosítását, valamint a raktári egység irattári helyének azonosítóját. A nyilvántartásba be kell vezetni a kiselejtezett és a
levéltári átadásra került iratokat.
2.7) Az önkormányzat köztisztviselıi az SZMSZ-ben rögzített jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra iratkikérıvel kérhetnek ki iratokat. Az irat kikérést utólagosan is ellenırizhetı módon,
dokumentáltan kell elvégezni. Az iratkölcsönzések dokumentálására nyilvántartást kell vezetni (kölcsönzési napló). Az átvételt igazoló iratkikérıket az irattárban kell tárolni.
Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevı
aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az ügyirat helyén kell tárolni.
2.8) Elektronikus iratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg az iratot. Az
irattár kezeléséért felelıs ügyintézınek kell gondoskodnia arról, hogy a jogosult felhasználó elektronikus
úton megkapja a kért irat másolatát.
2.9) Ügyiratot a központi irattárból csak hivatalos használatra és meghatározott ideig lehet kikölcsönözni.
A központi irattár munkatársának feladata az iratkölcsönzések kölcsönzési naplóban történı nyilvántartása, az irat helyére ún. ügyiratpótló lap elhelyezése és a kölcsönzési határidı figyelemmel tartása, lejárta
után az irat vissza hozatalának sürgetése. Az ügyiratpótló lapnak tartalmaznia kell az ügyirat számát és
tételszámát, az ügyirat tárgyát, az ügyintézı (a kölcsönzı) nevét és beosztását, a visszaadás dátumát és a
visszaadásra megjelölt határidı feltüntetésére alkalmas rovatokat. Az ügyiratpótló lapot a kiemelt irat
iktatószáma szerinti helyre kell tenni, és elıtte az irat kölcsönzıjével alá kell íratni. A kiadott ügyirat
iktatószámát, az irat kölcsönzıjének nevét és a visszaadásra megjelölt határidıt a kölcsönzési naplóba be
kell jegyezni.
Amennyiben a már irattárba helyezett iratra folyamatban levı ügy intézéséhez szükség van, a korábban
keletkezett ügyiratot a helyérıl véglegesen kiemelik, szerelik az új iktatószám alatt késıbb irattározandó
ügy irataihoz.
A szerelés tényét az iktatókönyvben a „kezelési feljegyzések” rovatban feltétlenül jelezni kell mindkét
irat esetében. Az elıiratnál fel kell tüntetni az utóirat számát, iktatási évét „szerelve” megjegyzéssel, az
utóiratnál pedig „elıirat” bejegyzéssel az elıirat számát és iktatási évét.
3.) Selejtezés, megsemmisítés
3.1) Az önkormányzat irattárában, az ırzési idı leteltével, szabályszerő eljárás keretében, iratselejtezést
kell végezni. Az irat selejtezését az irattári terv szerint (figyelemmel a vonatkozó jogszabályra is) kell
végrehajtani.
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Az iratselejtezést a jegyzı által kijelölt 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni.
Az iratselejtezésrıl a selejtezési bizottság tagjai által aláírt és az Önkormányzat körbélyegzıjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzıkönyvet kell készíteni 2 példányban, amelyeket iktatás után a Békés
Megyei Levéltárhoz (a továbbiakban: Levéltár) kell továbbítani a selejtezés engedélyeztetése végett.
A Levéltár az iratok megsemmisítését, a szükséges ellenırzés után, a selejtezési jegyzıkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
3.2) A selejtezés idıpontját a nyilvántartás megfelelı rovatába be kell vezetni.
3.3) A selejtezési jegyzıkönyv mellékleteként selejtezési iratjegyzéket kell készíteni, mely tartalmazza a
selejtezésre kerülı iratok tételszámához kapcsolódóan az iktatószámokat.
A selejtezés során gondoskodni kell arról, hogy a több példányban megtalálható iratokból – az elıírt
megırzési idıig – csak az ügyet intézı szervezeti egység példánya kerüljön megırzésre.
Az elektronikus adathordozón levı iratok selejtezése a selejtezésre utaló bejegyzéssel történik, a rendszerbıl fizikailag nem törlıdnek ki az adatok, csak a felhasználó számára ad információt az irat selejtezésére
3.4) Az irat megsemmisítésérıl a jegyzı az adatvédelmi és biztonsági elıírások figyelembevételével gondoskodik.
4.) Levéltárba adás
4.1) Az Önkormányzat a nem selejtezhetı iratait 15 évi ırzési idı után, elızetes egyeztetéssel – a Levéltárnak adja át. A Levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamok iratai adhatók át.
A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt az átadó költségére az irattári
terv szerint, átadás-átvételi jegyzıkönyv kíséretében, annak mellékletét képezı átadási egység szerinti
(doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni.
4.2) Elektronikus iratokat a külön jogszabályban meghatározott formátumban, az iratok levéltári kezelését
(olvashatóvá tétel, levéltári selejtezés, levéltári feldolgozás, másolat kiadása, kutathatóság stb.) biztosító
elektronikus segédletekkel együtt kell levéltárba adni.
4.3) Az iratok levéltári átadásának tényét és idejét az iktatási és az irattári segédleteken is át kell vezetni.
Ha az Önkormányzat olyan iratanyag átadását készíti elı, amely még nem, vagy nem rendszeresen volt
selejtezve, elıször a selejtezést kell elvégezni annak szabályai szerint. Amennyiben az iratképzı szerv
ügyviteli okokból a levéltári átadásra kötelezett iratok közül bizonyos anyagokat további ırzésre vissza
kíván tartani, a visszatartott iratokat az irattárban késıbb elkülönítetten kell kezelni és róluk jegyzéket
kell készíteni. Ez a jegyzék tartalmazza az irat iktatószámát, az irattári tételszámot, az iratok tárgyát és a
keletkezés évét. A jegyzéket három példányban kell elkészíteni, amelybıl két példányt kell a levéltárnak
átadni.
Ha a Levéltár a korábban végrehajtott selejtezések során további megırzésre visszatartott bizonyos iratokat, azokat az átadásra elıkészített iratanyaghoz kell besorolni.
Az átadásra szánt és elkülönített iratokat rendezni kell. Az iratanyaggal együtt kell átadni a levéltárnak a
segédleteket is.
A rendezett és bedobozolt, valamint sorszámozott iratanyagról és a segédkönyvekrıl három példányban
jegyzéket kell készíteni, amely raktári egységenként az egyes egységeknek adott sorszámoknak megfelelıen sorolja fel az átadandó anyagokat.
Magáról az iratátadásról a levéltárban jegyzıkönyvet kell felvenni, amelynek az átadás-átvételi jegyzék a
mellékletét fogja képezni. Ez a jegyzıkönyv az iratátadás tényét rögzíti.
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V. Fejezet
Intézkedés hivatal, munkakör átadása esetén
Hivatalátadás esetén az errıl felvett és iktatott jegyzıkönyvben fel kell tüntetni az utolsó iktatószámot
(számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetıleg átvett ügyiratokat és az ügyirathátralékot.
Az iratkezelési folyamat szereplıit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, ügyintézı, iratkezelı)
megszőnés, átszervezés és személyi változás esetén a kezelésükben lévı iratokkal, a nyilvántartások alapján tételesen el kell számoltatni, az elszámoltatásról jegyzıkönyvet kell felvenni.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
Jelen Iratkezelési Szabályzat 2007. január 1. lép hatályba.
Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejőleg az 1999. december 22-én kihirdetett Iratkezelési Szabályzat hatályát veszti.
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Mellékletek: Fogalomtár
Hozzáférési jogosultság kérı/módosító/visszavonó adatlap
1. számú melléklet
FOGALOMTÁR
Adat: a számítástechnikában adatnak minısül minden olyan információhalmaz, amely egy meghatározott
formátumban egyszerően és kényelmesen továbbítható illetve alkalmazható;
Adatbázis: az adatok rendszerezett győjteményét jelöli, amely ezáltal könnyen értékelhetıvé, használhatóvá és frissíthetıvé válik;
Adatbiztonság: az informatikai (adattároló és feldolgozó) rendszer állapota, amelyben az adatok elvesztésének illetve megsemmisülésének kockázata különbözı intézkedésekkel elviselhetı mértékőre csökkenthetı. Ez az állapot olyan nemzetközi szabványokon alapuló elıírások és megelızı biztonsági intézkedések betartásának eredménye, amelyek az információk elérhetıségét, sérthetetlenségét és megbízhatóságát érintik. Az adatok technikai védelmét jelenti;
Adatvédelem: az adatok jogi értelemben vett (tırvényekkel, szabályzatokkal való) védelemét jelenti;
Aláírás-ellenırzı adat: olyan egyedi adat (jellemzıen kriptográfiai nyilvános kulcs), melyet az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot megismerı személy az elektronikus aláírás ellenırzésére használ;
Aláírás-létrehozó adat: A olyan egyedi adat (jellemzıen kriptográfiai magánkulcs), melyet az aláíró az
elektronikus aláírás létrehozásához használ;
Aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardver, illetve szoftver eszköz, melynek segítségével az aláíró az aláírás létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza;
Aláíró: az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja és a saját vagy más személy
nevében aláírásra jogosult;
Alszámos iktatás: az ügyben elsıként keletkezett vagy érkezett irat iktatószámának alszámain kerülnek
iktatásra az ügyre vonatkozó további iratváltások;
Archiválási szolgáltató: az e törvényben meghatározott, az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató;
Átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása;
Átadás-átvételi jegyzék: az iratátadás átvétel tételes rögzítésére szolgáló dokumentum;
Átadó ív: az iratok átadását-átvételét igazoló ív. Az átadó ívet évenként idırendi sorrendben kell tárolni
és megırizni;
Beadvány: valamely szervtıl vagy személytıl érkezı papíralapú vagy elektronikus irat;
Besorolás: az ügyirat módszeres beazonosítása és elrendezése a besorolási séma egy kiválasztott kategóriájába a megállapodásoknak és eljárási szabályoknak megfelelıen;
Besorolási séma: az ügyiratok besorolását, osztályozását lehetıvé tevı hierarchikus vagy szótár jellegő,
egymástól függetlenül kialakítható kategória-struktúra;
Csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegő összekapcsolása;
Digitális aláírás: digitális adatok hitelesítésére szolgáló kódsorozat, amely matematikai algoritmussal
készített, és a titkos üzenetek végéhez csatolt. Lehetıvé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenırizni tudja az üzenetet küldı személyazonosságát, és az üzenet sértetlenségét. A küldı privát
kulcsával készül és annak publikus kulcsával lehet ellenırizni eredetiségét. Dokumentumfüggı, azaz, ha
bármilyen változtatás történik az aláírt üzenetben, akkor a digitális aláírás nem fejthetı vissza;
Dokumentum: egyedi egységként kezelhetı rögzített információ vagy objektum;
Elektronikus aláírás ellenırzése: az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum aláíráskori, illetve
ellenırzéskori tartalmának összevetése, továbbá az aláíró személyének azonosítása a dokumentumon
szereplı, illetve a hitelesítés-szolgáltató által közzétett aláírás-ellenırzı adat, tanúsítvány visszavonási
információk, valamint a tanúsítvány felhasználásával;
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Elektronikus aláírás érvényesítése: annak tanúsítása minısített elektronikus aláírás vagy e szolgáltatás
tekintetében minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzı elhelyezésével, hogy az elektronikus
dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy idıbélyegzı, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az idıbélyegzı elhelyezésének idıpontjában érvényes volt;
Elektronikus aláírás felhasználása: elektronikus adat elektronikus aláírással történı ellátása, illetve
elektronikus aláírás ellenırzése;
Elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag
hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat;
Elektronikus aláírási termék: olyan szoftver vagy hardver, illetve más elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevı, amely elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint
elektronikus aláírások, illetıleg idıbélyegzı készítéséhez vagy ellenırzéséhez használható;
Elektronikus dokumentum formátuma: elektronikus dokumentum formátumának tekintendı az a mőszaki elıírás, amely az elektronikus dokumentum értelmezhetıségének biztosítása céljából összefüggı
módon rögzíti
a) meghatározott felhasználási célú elektronikus dokumentumfajta egyes mőszaki jellemzıit, felépítését
vagy adatszerkezetét, ideértve az elektronikus dokumentum informatikai rendszerek közötti kicserélésének feltételeit és eljárását is, vagy
b) az elektronikus dokumentumot tároló elektronikus adathordozóval szemben támasztott követelményeket;
Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhetı adat-együttes;
Elektronikus hitelesítés: az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás keretében a hitelesítés szolgáltató
azonosítja az igénylı személyét, tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változtatások adatait, valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás ellenırzı adatokat és a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges visszavonására) vonatkozó információt;
Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus formában rögzített - elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak;
Elektronikus másolat: valamely papíralapú dokumentumról e rendelet szabályai szerint készült, azzal
képileg vagy tartalmilag egyezı, s a külön jogszabályban meghatározott joghatás kiváltására alkalmas
elektronikus eszköz útján értelmezhetı adategyüttes, kivéve a papíralapú dokumentumba foglalt
adategyüttest;
Elektronikus okirat: olyan elektronikus irat, amely nyilatkozattételt, illetıleg nyilatkozat elfogadását
vagy nyilatkozat kötelezınek elismerését foglalja magába;
Elektronikus tájékoztatás: olyan kiadmánynak nem minısülı elektronikus dokumentum, amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy ügyintézıjérıl és az
ügyintézı hivatali elérhetıségérıl értesíti az ügyfelet;
Elektronikus út: C az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetıleg továbbítást
végzı vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történı végzése;
Elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történı ellátása, az eközben
felmerülı tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége;
Elektronikus visszaigazolás: olyan kiadmánynak nem minısülı elektronikus dokumentum, amely az
elektronikus úton érkezett irat átvételérıl és az érkeztetés sorszámáról értesíti annak küldıjét;
Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott,
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt irat;
Elektronikusan történı aláírás: elektronikus aláírás hozzárendelése, illetve logikailag való hozzákapcsolása az elektronikus adathoz;
Elıadói ív: az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és az iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét képezı, illetve azzal közös adatbázisban
kezelt iratkezelési segédeszköz;
Elıirat: az érkezett küldeménynek korábban már regisztrált elızménye;
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Elıírt formátum: az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 12/2005. (X. 27.) IHM rendeletben elıírtak szerinti formátum, amelyet a közigazgatásban, az elektronikus kapcsolattartásban el kell fogadni;
Elızményezés: az a mővelet, amely során megállapításra kerül, hogy az új iratot egy már meglévı ügyirathoz kell-e rendelni, vagy új ügyiratdarabot kell-e neki nyitni;
Elsıdleges besorolási séma: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésében az elsıdleges besorolási séma
mindig az irattári terv;
Érkeztetés: az érkezett küldemény küldıjének, érkeztetıjének, belsı címzettjének, az érkeztetés dátumának, elektronikus úton érkezett küldemény sorszámának, a küldemény adathordozójának, fajtájának és
érkezési módjának nyilvántartásba vétele az iktatókönyvben vagy külön érkeztetı könyvben;
Érvényességi lánc: az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata, és azon egymáshoz rendelhetı
információk sorozata, (így különösen azon tanúsítványok, a tanúsítványokkal kapcsolatos információk, az
aláírás-ellenırzı adatok, a tanúsítvány aktuális állapotára, visszavonására vonatkozó információk, valamint a tanúsítványt kibocsátó szolgáltató elektronikus aláírás ellenırzı adatára és annak visszavonására
vonatkozó információk), amelyek segítségével megállapítható, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett fokozott biztonságú vagy minısített elektronikus aláírás, illetve idıbélyegzı, valamint az azokhoz
kapcsolódó tanúsítvány az aláírás és idıbélyegzı elhelyezésének idıpontjában érvényes volt;
Expediálás: az irat kézbesítésének elıkészítése, a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és idıpontjának meghatározása;
Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az ügyintézési
munkafolyamat során;
Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely
a) alkalmas az aláíró azonosítására,
b) egyedülállóan az aláíróhoz köthetı,
c) olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és
d) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését követıen
a dokumentumon tett – módosítás érzékelhetı;
Gépi adathordozó: jogszabályban meghatározott, az ügyfél-hivatal, illetve a hivatal-ügyfél kommunikációra felhasználható, valamint az elektronikus adat tárolására alkalmas eszköz;
Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az ügyeknek öszszessége, amelyekben a szerv rendeltetésszerően jogosult és köteles intézkedni, megbízásra eljárni;
Hitelesítési rend: olyan szabálygyőjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevı vagy más személy
(szervezet) valamely tanúsítvány felhasználásának feltételeit írja elı igénybe vevık valamely közös biztonsági követelményekkel rendelkezı csoportja, illetıleg meghatározott alkalmazások számára;
Hivatkozási szám: a beérkezett iratnak az eredeti száma, amelyen a küldı a küldeményt nyilvántartja;
Hozzáférési jogosultság: meghatározza, hogy egy felhasználó a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye
szerint hol élhet a részére megadott funkciókkal, szerepkörökkel;
Idıbélyegzési rend: olyan szabálygyőjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevı vagy más személy (szervezet) valamely idıbélyegzı felhasználásának feltételeit írja elı igénybe vevık valamely közös
biztonsági követelményekkel rendelkezı csoportja, illetıleg meghatározott alkalmazások számára;
Idıbélyegzés: a szolgáltató az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz idıbélyegzıt kapcsol;
Idıbélyegzı: elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az idıbélyegzı elhelyezésének idıpontjában változatlan formában létezett;
Iktatás: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történı ellátása az érkeztetést vagy a keletkezést
követıen az iktatókönyvben, az iraton és az elıadói íven;
Iktatókönyv: olyan nem selejtezhetı, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok iktatása
történik;
Iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az iktatandó iratot;
Informatikai célrendszer: a hatóság által elektronikus ügyintézés nyújtása céljából igénybe vett informatikai eszközök (szoftver és hardver eszközök) összessége, amelyek a közigazgatási hatósági eljárásban
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az ügyféllel vagy más hatósággal kapcsolatot tartanak, vagy amelyek a közigazgatási hatósági üggyel
kapcsolatos adatot kezelnek;
Interaktív szolgáltatások: az egyszerő tájékoztatáson túlmenı olyan szolgáltatások, letölthetı őrlapok,
keresırendszerek, tematikus tájékoztatók, amelyek csak az ügyfél aktivitását igénylik, a szolgáltatást
nyújtó szerv által elıkészített dokumentumok alapján;
Internetes ügyfélszolgálat: az elektronikus közigazgatási ügyféltájékoztatás és szolgáltatások igénybevételét lehetıvé tevı, az ügyintézési lehetıségekrıl tájékoztatást nyújtó nyilvános internetes felület;
Irat: valamely szerv mőködése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy
egységként kezelendı rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép,
mozgókép vagy bármely más formában lévı információ vagy ezek kombinációja;
Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetıség szempontjából történı
válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerő és biztonságos megırzését, használatra bocsátását,
selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység;
Iratkezelési szoftver: az iratkezelési rendszer mőködését támogató, iktatási funkcióval rendelkezı számítástechnikai program vagy programok egymást funkcionálisan kiegészítı rendszere;
Iratkezelı: az ügyiratok kezelésével megbízott személy;
Iratkölcsönzés: az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból;
Irattá nyilvánítás: egyedi eljárás, amely során manuálisan vagy elıre meghatározott szabályok alapján
automatikusan az adott papíralapú vagy elektronikus dokumentumot az adott szervezet mőködése szempontjából lényegesnek minısítenek, és ezért nyilvántartását és a vele kapcsolatos mőveletek nyomon követését rendelik el;
Irattár: az irattári anyag szakszerő és biztonságos ırzése, valamint kezelésének biztosítása céljából létrehozott és mőködtetett fizikai, illetve elektronikus tároló hely;
Irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történı ellátása és irattárban történı dokumentált
elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követı vagy annak
felfüggesztése alatti átmeneti idıre;
Irattári anyag: rendeltetésszerően a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges megırzést
igénylı, szervesen összetartozó iratok összessége;
Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetıség szempontjából történı válogatásának
alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhetı irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú
megırzésének idıtartamát, továbbá a nem selejtezhetı iratok levéltárba adásának határidejét;
Irattári tétel: az iratképzı szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelıen kialakított legkisebb - egyéni irattári ırzési idıvel rendelkezı - irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak;
Irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását,
selejtezhetıség szerinti csoportosítását meghatározó kód;
Irattári tételszámmal való ellátás: az ügyiratnak az irattári tervbe mint elsıdleges besorolási sémába
való besorolása;
Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a mőködése során keletkezı
és hozzá kerülı, rendeltetésszerően hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és
ırzését végzi;
Kapcsolatos szám: ugyanazon iratképzı valamely másik ügyiratának száma, amely ügyiratnak tárgya,
illetve annak ismerete közvetve segítséget nyújt a kérdéses ügy elintézéséhez;
Képi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely biztosítja a papíralapú dokumentum joghatás kiváltása szempontjából lényeges - tartalmi és formai elemeinek megismerhetıségét;
Kézbesítés: a küldeménynek kézbesítı szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történı eljuttatása a
címzetthez;
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Kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelınek szóló vezetıi
vagy ügyintézıi utasítások;
Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részérıl hiteles aláírással ellátott,
lepecsételt irat;
Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetıségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részérıl („K”
betőjellel);
Kiadmányozó: a szerv/szervezet vezetıje részérıl kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek
kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása;
Kijelölt tanúsító szervezet: olyan szervezet, amely megfelelıség értékelési eljárásban tanúsító tevékenység végzésére jogosult a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tekintetében a
- közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelıségét tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet - 2. melléklet szerinti kijelölési
okiratban foglaltak szerint;
Közfeladatot ellátó szerv: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy;
Közirat: a keletkezés idejétıl és az ırzés helyétıl függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot
ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott;
Közlevéltár illetékessége (illetékességi köre): a maradandó értékő irattári anyagnak az a köre, amelyre
vonatkozóan törvény közlevéltárba adási kötelezettséget ír elı, s amelyet az adott közlevéltár törvény
rendelkezése, illetve fenntartójának döntése alapján köteles átvenni;
Közlevéltár: a nem selejtezhetı köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a tudományos és
igazgatási feladatokat is - végzı, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár;
Központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának selejtezés vagy
levéltárba adás elıtti ırzésére szolgáló irattár;
Küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenırzése, felnyitása, olvashatóvá tétele; Küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel
láttak el;
Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javítását,
tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítı számítástechnikai
mővelet;
Lenyomat: A olyan meghatározott hosszúságú, az elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat,
amelynek képzése során a használt eljárás (lenyomatképzı eljárás) a képzés idıpontjában teljesíti a következı feltételeket:
a) a képzett lenyomat egyértelmően származtatható az adott elektronikus dokumentumból;
b) a képzett lenyomatból az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges az elektronikus dokumentum tartalmának meghatározása vagy a tartalomra történı következtetés;
c) a képzett lenyomat alapján az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges olyan elektronikus
dokumentum utólagos létrehozatala, amelyre alkalmazva a lenyomatképzı eljárás eredményeképp az
adott lenyomat keletkezik;
Levéltár: a maradandó értékő iratok tartós megırzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerő
használatának biztosítása céljából létesített intézmény;
Levéltárba adás: a lejárt helyben ırzési idejő, maradandó értékő iratok teljes és lezárt évfolyamainak
átadása az illetékes közlevéltárnak;
Levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban ırzött maradandó értékő része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékő magánirat;
Levéltári győjtıkör: a maradandó értékő, köziratnak nem minısülı irattári anyagnak, ha arra vonatkozóan törvény közlevéltárba adási, illetve a levéltárfenntartó levéltárba adási kötelezettséget nem ír elı,
továbbá a természetes személyek maradandó értékő iratainak az a köre, amelyet az adott levéltár az ırizetében lévı levéltári anyag forrásértékének gazdagítása céljából győjt (ajándékként elfogad vagy megvásárol);
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Magánirat: a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó, valamint a természetes személyek
tulajdonában lévı irat;
Maradandó értékő irat:a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, mővelıdési, mőszaki vagy egyéb szempontból jelentıs, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetıleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhetı adatot tartalmazó irat;
Másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az elsı példánnyal azonos módon hitelesítettek;
Másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhő formában, utólag készült egyszerő (nem hitelesített)
vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat;
Másolatkészítı rendszer: a másolatkészítés során alkalmazott hardver, szoftver, valamint ezek együttese;
Megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának lehetıségét
kizáró módon történı hozzáférhetetlenné tétele, törlése;
Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérı irattól - elválasztható;
Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítı része, amely elválaszthatatlan attól;
Minısített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró
biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minısített tanúsítványt bocsátottak ki;
Minısített hitelesítés-szolgáltató: az e törvény szabályai szerint nyilvántartásba vett, minısített tanúsítványt a nyilvánosság számára kibocsátó hitelesítés-szolgáltató;
Mutatózás: a nyilvántartási munkának az iktatást követı szakasza, célja: az irat iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél;
Naplózás: az elektronikus iratkezelési rendszerben, a kezelt adatállományokban bekövetkezett események teljes körének regisztrálása;
Papíralapú dokumentum: a papíron rögzített minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, vázlat;
Papíralapú közokirat: papíralapú dokumentumba foglalt, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény 195. § (1) bekezdése szerinti közokirat;
Raktári egység: a levéltári anyagnak a raktári rendszerezés, illetve rendezés vagy tagolás során kialakított része, a raktári épületnek és helyiségnek, valamint a tárolás eszközeinek megfelelıen;
Selejtezés: a lejárt megırzési határidejő iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történı
elıkészítése;
Szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elı- és utóiratok) végleges jellegő összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell;
Szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintézı személy kijelölése, az elintézési határidı és a feladat meghatározása;
Szolgáltató: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
Tanúsítás: olyan eljárás, amely alapján egy független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkezı, jogszabály alapján kijelölt szervezet tanúsítványban igazolja, hogy egy iratkezelési szoftver megfelel a külön
jogszabályban elıírt követelményeknek;
Tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely az aláírás-ellenırzı adatot egy
meghatározott személyhez kapcsolja, és igazolja e személy személyazonosságát vagy valamely más tény
fennállását, ideértve a hatósági (hivatali) jelleget;
Tartalmi megfelelés: az elektronikus másolat azon tulajdonsága, amely szerint az - a hozzá kapcsolódó
metaadatokkal együttesen - biztosítja a papíralapú dokumentum - a joghatás kiváltása szempontjából lényeges - tartalmi elemeinek megismerhetıségét, de nem biztosítja a képi megfelelést;
Továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés lehetıségének biztosításával is;
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Ügyfélkapu: eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást
nyújtó szervekkel;
Ügyintézés: valamely szerv vagy személy mőködésével, illetve tevékenységével kapcsolatban keletkezı
ügyek ellátása, az eközben felmerülı tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli
munkamozzanatok sorozata;
Ügyintézı: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy elıadója, aki az ügyet döntésre elıkészíti;
Ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat;
Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egy-egy fázisában keletkezett iratokat tartalmazza;
Ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott csoportja;
Ügyvitel: a szerv folyamatos mőködésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek
(mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magában;
Vegyes ügyirat: papíralapú és elektronikus iratokat egyaránt tartalmazó ügyirat.

2. számú melléklet
HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRİ/MÓDOSÍTÓ/VISSZAVONÓ ADATLAP
Igénylést kitöltı személy neve: Tel.sz.:
Foglalkoztatott:
Neve: Tel.sz.:
Beosztása:
Jogviszony típusa: (köztisztviselı, közalkalmazott, szerzıdéses, stb.)
Hivatal neve:
Szervezeti egysége:
Szervezeti egység vezetıje:
Közvetlen vezetı:
Jogviszony kezdete/vége:
Munkavégzés helye (cím, emelet, ajtó) :
Alkalmazás igénylés alapjog módosított jog
Irodai programcsomag (MS Office, intranet):
Postafiók:
Internet:
Webes levelezırendszer:
Egyéb alkalmazás:
Iratkezelı rendszer jogosultsága: (X-el jelölje a megfelelıt)
Érkeztetı teljes szervnek:
Iktató, iratkezelı saját magának:
Saját szervnek
iktató, iratkezelı
szignáló
Saját és alárendelt szervezetnek:
iktató, iratkezelı
szignáló
Teljes szervnek:
iktató, iratkezelı
szignáló
Irattáros
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Ügyintézı
Lekérdezı
Helyettesítı
Dátum: 20… év … hó … naptól - 20… év … hó … napig
Kit (kinek a szerepköre):
Visszavonási záradék:
Visszavonást kérı vezetı:
Helységnév és dátum: Engedélyezı (jegyzı):
Készült: 2 pld.-ban
Kapja: 1. pld.: aljegyzı
2. pld.: rendszergazda
3. számú melléklet az irattári tervhez
A Polgármesteri Hivatal elektronikus iktatókönyvének iktatási sávjai 2000. évtıl
Az egyes osztályok iratait egymástól római számmal megkülönböztetett önálló iktatási sávban kell nyilvántartani az alábbi megbontás szerint.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Titkárság
Hatósági Osztály
Adó Osztály
Városüzemeltetési Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Humánpolitikai Osztály
Okmányiroda∗
Gyámhivatal
Közmunka14

4. számú melléklet
Irattári terv
2007. január 1-tıl

Ügykör megnevezése

Kód Irattári jel
0010 001U015

Képviselı-testületi jegyzıkönyv és mellékletei (elıterjesztések, közmeghallgatás,
nterpellációk, egyéb döntés-elıkészítı iratok)
Képviselı-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyőlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzıkönyvei és mellékletei
Képviselı-testületi ülésekrıl készült hang- és képanyag
Önkormányzati biztos kirendelése, iratai
Tanácsnoki iratok
Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása
stb.)
Önkormányzati érdekképviseleti tagsági ügyek
Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok
∗

2000. márciusától
2011. novembertıl

14
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0020 002U015
0030
0040
0050
0060

003U015
004U02
005U015
006U015

0070 007U015
0080 008U015
0090 009U015

Hk
Együttmőködési megállapodás a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat
között
Feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv kisebbségi önkormányzati véleményezése
Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása
Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga lebonyolításának ellenırzésével kapcsolatos iratok
Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenırzése
Kisebbségi óvodai, iskolai nevelési programok, tantervek véleményezése
Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzıkönyvei, mellékletei, elıterjesztések, egyéb döntés-elıkészítı iratok
Hk
Hk
Kisebbségi önkormányzatok társulási szerzıdései
Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei
Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról
Közérdekő kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések
Kisebbségi önkormányzat ellenırzése
Nemzetközi kapcsolattartás iratai
Adatvédelem szabályozása
Belsı ellenırzési és könyvvizsgálói jelentések
Belsı ügyviteli segédkönyvek (elıadói munkakönyv, érkeztetı könyv, iratátadó
könyv, postakönyv stb.)
Bélyegzık nyilvántartása
Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves jegyzıi, polgármesteri, intézményi)
Beszámolók, jelentések, munkatervek (idıszaki jegyzıi, polgármesteri, intézményi)
Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések
Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel stb.
Érintésvédelmi vizsgálati jegyzıkönyvek
Hk
Hírlap-, folyóirat és könyvrendelés
Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzıkönyvek
Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek
Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító
okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és mőködéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és mőködési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenırzési
jegyzıkö
Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és mőködésével kapcsolatos felügyeleti, operatív ügyek,
Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, iratselejtezési jegyzıkönyvek
Hk
Kártérítések
Kézi irattárból a központi irattárba történı iratátadás-átvétel jegyzıkönyvei
Kollektív szerzıdés
Körlevelek
Közalkalmazotti Tanács ügyei
Közérdekő bejelentések, panaszok, javaslatok, bejelentések
Külföldi kapcsolatok bonyolítása
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0110 011U20120 012U015
0130 013U20140 014U0HN
0150 015U20160 016U20170 017U40180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0310
0320

018U015
019U
020U
021U015
022U015
023U015
024U1025U015
026U2031U3032U3-

0330
0340
0350
0360
0370

033U2034U2035U015
036U2037U2-

0380
0390
0400
0410
0420
0430

038U015
039U3040U
041U1042U3043U015

0440 044U015
0450 045U30460
0470
0480
0490
0500
0510
0520
0530
0540

046U0HN
047U
048U3049U4050U015
051U1052U015
053U1054U2-

Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések
Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések
Külsı szervek, ÁSZ, közigazgatási hivatal ellenırzése, átvilágítás, fenntartói vizsgálatok, szakfelügyeleti vizsgálatok
Levéltári iratátadás-átvételi jegyzıkönyvek
Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása
Munka- szakmai értekezleti jegyzıkönyvek
Munkáltatói juttatások elvi ügyei
Munkarend, ügyrend, és ügyfélfogadási rend
Munkavédelmi ügyek
Hk
Peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység
Sajtóügyek, településmarketing
Statisztika (éves)
Statisztika (idıszaki)
Társulási megállapodások, Társulási Tanács üléseinek jegyzıkönyvei, területszervezési ügyek
Utasítások (jegyzıi, polgármesteri)
Ügyvitelszervezés (saját fejlesztéső/megrendeléső elektronikus programleírások,
programrendszer, védelemszabályozás, stb.)
Vezetıi értekezletek jegyzıkönyvei, emlékeztetıi
Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel
Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek
Minıségbiztosítási, minıségirányítási rendszer, teljesítmény követelmény célmeghatározása, teljesítmény értékelés iratai
Önkormányzatok együttmőködésére vonatkozó iratok
Európai Uniós csatlakozás iratai
Közigazgatási reform elıkészítésére vonatkozó iratok
Szakhatósági állásfoglalások, vélemények, nyilatkozatok
Intézkedést nem igénylı körlevelek, meghívók, tájékoztatók
Alapítványokkal kapcsolatos ügyek
Önkormányzati feladatokat érintı stratégia, koncepció, program, terv
Kistérségi társulások operatív ügyei
Önkormányzati (fejlesztési, mőködési célú) pályázatok
Lobbitevényeség
Baleseti, rokkantsági ügyek
Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések
Bérnyilvántartás (bérkarton)
Eltartói nyilatkozat
Fegyelmi ügyek
Fizetés nélküli szabadság ügyek
Fizetési elıleg
Helyettesítések
Illetmény ügyek (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok megállapítása, illetményeltérítés, járulék-elszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti
díj, letelepedési támogatás, stb.)
Jelenléti ívek
Képviselık nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai,
tiszteletdíjai
Kereseti igazolás
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0550 055U015
0560 056U20570
0580
0590
0600
0610
0620
0630
0640
0650
0660
0670
0680

057U015
058U0HN
059U6060U2061U015
062U2063U3064U
065U4066U2067U015
068U2-

0690 069U015
0700 070U015
0710
0720
0730
0740

071U015
072U015
073U2074U2-

0750
0760
0770
0780
0790
0800
0810
0820
0830
0840
0850
0910
0920
0930
0940
0950
0960
0970
0980

075U015
076U015
077U015
078U015
079U1080U1081U015
082U015
083U3084U015
085U3091U6092U3093U6094U2095U3096U6097U1098U3-

0990 099U31000 100U21010 101U21020 102U1-

Kinevezés, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minısítés, teljesítményértékelés, munkaköri leírás, felmentés a képesítési elıírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása,
rendelkez
Közigazgatási alap- és szakvizsgaügyek
Köztisztviselıi, közalkalmazotti nyilvántartások
Köztisztviselık, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése
Létszám és bérgazdálkodási ügyek (éves)
Munkába járás költségeinek térítése
Napidíjak
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
Pályázati kiírások és beadott pályázatok
Szabadságolási rend, szabadságügyek
Tanulmányi szerzıdés
Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat
Továbbképzési éves és középtávú terv
Üres álláshelyekrıl tájékoztatás
Közhasznú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei
Kitüntetések, kitüntetı címek adományozása, elıkészítése lebonyolítása
Közszolgálati jogviták
Adóügyek (saját)
Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés)
Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések
Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás
Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv,
felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, karbantartás, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Közmő kivetés
Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tıpéldányai, készpénz ellátmány bizonylatai)
Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, követelés érvényesítése,
adósság elengedés
Gazdasági program
Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag
stb.)
Illetményszámfejtés
Ingatlan- és vagyonnyilvántartás, tulajdonjog, szolgalmi jog rendezés
Költségvetés beszámoló (éves)
Költségvetés beszámoló (idıszaki)
Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, céltartalékok felhasználása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beszámoló
elıkész
Leltárfelvételi ívek
Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére vonatkozó
alapiratok, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás
Segélyek pénzügyi lebonyolítása
Szállítólevél
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1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1310

103U6104U5105U0HN
106U3107U015
108U1109U1110U6111U1112U2113U3114U2115U3116U1
117U6118U2119U5131U2-

1320 132U31330 133U21340 134U2-

1350 135U31351 135U31360 136U31370 137U11380 138U21390
1400
1410
1420
1430

139U1140U3141U0HN
142U015
143U3-

1440 144U31450 145U1-

1460 146U0HN
1470 147U31480 148U1-

Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, Térségi-, területfejlesztési Tanács
ügyei
Területrendezés, kisajátítás
Vagyonbiztonsági rendszer mőködtetése
Vagyonbiztosítás (lejárat után)
Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)
Térségi fejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok
Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása
Pénzügyi intézkedést igénylı telekalakítási és építésigazgatási határozatok
Adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások
Vagyoni igazolás
Vagyoni igazolás
Hk
Adóbevételi terv és teljesítés
Adóellenırzés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok,
adóbevallás, és adókivetés, adóhátralék, méltányossági kérelmek, adótartozások
behajtása, végrehajtás
Kommunális adó
Iparőzési adó
Termıföld
Mezııri járulék
Idegenforgalmi adó
Egyenlegértesítı
Építményadó kedvezmény üdülıre
Adóösszesítı, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén
készített lista
Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)
Adók módjára behajtandó köztartozások iratai
Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások
Idegen, adók módjára behajtandó köztartozások
Általános és céltartalékok felhasználása
Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok
Betéti kamatügyek
Decentralizált támogatások felhasználása
Fejlesztési alapterv
Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás elıirányzata, visszaigénylés
Feladatmutató-növekedés miatti pótigény
Hk
Illetékkiszabás, illetékellenırzés, illeték végrehajtás
Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti,
mővelıdési, nevelési-oktatási, szociális)
Kötvény- részvénykibocsátás (lejár után)
Különféle célú pénzalapok, közmőfejlesztési hozzájárulás visszatérítése
Pénzügyi szabálysértések, bírságok
Hk
Szerencsejáték-szervezıi tevékenység hatósági igazolása
Hk
Hk
Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függıségben szenvedık) kötelezı gondozásba vétele
Betegek panaszügyei, betegjogi képviselı észrevételei

51

1490
1500
1510
1520
1530
1540
1560
1550
1710
1711
1712
1720
1730

149U015
150U0HN
151U3152U1153U3154U3156U2155U2171A2171A2171A2172A
173A2-

1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

174A3174A3174A3174A3174A3174A3174A3174A3-

1750
1760
1770
1771
1772
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

175A2176A6HN
177A2177A2177A2191A2192A3193A2194A3195A3196A3197A2198A
199A2

2000
2010
2020
2030
2040
2050
2110
2120

200A2201A2202A3203A2204A
205A2211A
212A

2210 221B52220 222B2-

Egészségügyi fejlesztési koncepció elıkészítési iratai
Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése
Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek
Egészségügyi szőrıvizsgálatok megszervezése
Humánorvoslásban használt szérumok stb. üzemi elıállításának engedélyezése és
véleményezése
Finanszírozási szerzıdés kötése a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral
Gyógyhely, gyógyfürdıintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és
gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése
Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának
engedélyezése
Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védınıi, ügyeleti pályázatok, szerzıdések
Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés
Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben)
Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése
Járványügyi intézkedések
Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
védınıi, ügyeleti, ellátás megszervezése
Köztisztasági és településtisztasági feladatok
Külföldi állampolgárok betegellátási díjai
Megváltozott munkaképességő dolgozók ügyei
Segítséggel élık ügyei, közlekedési, parkolási kedvezményei
Mozgáskorlátozottak parkolási kedvezményei
Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról
Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás
Szúnyoggyérítés, rovarírtás
Szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idısek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények,
pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények)
Társadalombiztosítási járulékügyek
Egészségügyi ellátást támogató pályázatok
Rehabilitációs Bizottság iratai
Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvıbeteg szakellátás, óraszám, ügyeletek
Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-tıl érkezett engedélyek
Ápolási, gondozási díj megállapítása, ápolási, gondozási díj nyilvántartása, szülıtartás
Átmeneti, rendkívüli segélyezés, árvízkárosultak állami támogatása
Hk
Hk
Fogyatékosok érdekvédelme, támogatása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás,
stb.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Gyermekvédelmi támogatás nyilvántartása
Gyógyszersegély és támogatás
Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek
Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása
Hajléktalanok segélyezése, ellátása
Idıskorúak járadékának nyilvántartása
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2230
2240
2250
2260

223B2224B015
225B5226B1-

2270 227B015
2280 228B32290 229B22300 230B015
2310 231B22320
2330
2340
2350
2360

232B2233B1234B2235B015
236B3-

2370
2380
2390
2400
2410
2411
2420
2430
2431

237B3238B3239B2240B3241B3241B3242B3243B1243B1-

2440
2450
2460
2470
2480
2490

244B015
245B6246B3247B3248B015
249B1-

2610
2620
2630
2640
2650

261C6262C1263C
264C
265C3-

2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730

266C1267C3268C0HN
269C1270C5271C0HN
272C1273C0HN

Idıskorúak járadékügyei
Közgyógyellátásban részesülık nyilvántartása
Közgyógyellátási ügyek (lejárat után)
Lakásfenntartási támogatási, közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás
Eseti lakásfenntartás
Gázár támogatás
Közüzemi adósságkezelés
Lakvbérhozzájárulás
Hk
Rendszeres segélyezés
Aktívkorúak rendszeres szociális segélye
Hk
Személyes gondoskodási ügyek (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás,
egyéb speciális alapellátás)
Szerzıdés a szociális feladatok átvállalásáról
Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartása
Szociális intézmény, vállalkozás, falugondnoki szolgálat mőködési és telepengedélye
Szociális otthoni, nyugdíjas-házi elhelyezés
Vidéki szociális otthoni elhelyezés
Temetési segély, köztemetés
Köztemetés
Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása
Hk
Elutasított ápolási, gondozási díj, segély, járadék kérelmek
Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány)
Szociális ellátást támogató pályázatok
Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után
Adósságkezelés, lakáscélú hitelhátralék kezelése
Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból védetté nyilvánítása
Helyi természeti érték védetté nyilvánítása
Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, tilalmak,
tereprendezés, egyéb)
Környezet- és természetvédelmi program (természeti értékek ellenırzése, fenntartása, megóvása, ırzése stb.)
Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok
Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése
Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány
Lakóhelyi környezet állapotfelmérése
Légszennyezési, zaj és természetvédelmi bírság
Légszennyezési vizsgálatok, mérések
Légszennyezı források nyilvántartása
Levegıtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv)
Repülıterek zajgátló védıövezetének kialakítása
Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény energiahordozó és/vagy üzemmód váltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése illetıleg feloldása
Természeti állapotfelmérés
Védett területek és védett természeti területek hasznosításának ügyei
Környezetvédelmi alappal, célelıirányzattal kapcsolatos ügyek
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2740
2750
2760
2770
2771
2772
2773
2774
2780
2790
2791
2800

274C3275C0HN
276C2277C1277C1277C1277C1277C1278C1279C3279C3280C1-

2810 281C12820 282C0HN
2830 283C0HN
2840
2850
2851
2860
2861
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
3010
3020

284C0HN
285C1285C1286C2286C2287C0HN
288C
289C1290C1291C3292C2293C3301E5302E0HN

3030 303E43040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130

304E015
305E2306E1307E015
308E015
309E2310E015
311E0HN
312E0HN
313E3-

3140
3150
3160
3170

314E3315E015
316E3317E3-

Hk
Átnézeti nyilvántartási térkép
Hk
Bontási, építési, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási engedély/kötelezés, építési, telekalakítási és változtatási tilalom
Építési engedély
Fennmaradási engedély
Használatbavételi engedély
Rendeltetés változtatás
Építési tilalom
Szakhatósági állásfoglalás
Életveszélyes épületek nyilvántartása
Elvi építési engedély
Elvi telekalakítási engedély
Építés-felügyelet, építésügyi hatósági ellenırzési bírság
Építésügyi bírság nyilvántartása
Házszámrendezés
Épületek külsı helyreállítása, homlokzati tatarozás, felvonó javítás elrendelése,
egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek
Hk
Fıépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások
Földmérési alaptérkép
Kirakatszekrények, feliratok hirdetı berendezések engedélyezése
Közmőfejlesztés, ingatlanok közmő ellátása
Lakásépítési és -megszőnési, tanyaépítési és -megszőnési nyilvántartás
Mőemléki és építészeti értékek felkutatása, nyilvántartása
Mőszaki nyilvántartás (építmény, bauxitcementtel épült építmények, közmő, felvonó)
Pincebeomlásokkal veszélyeztetett területek felmérése
Szabályozási keretterv, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, település
(területfejlesztési koncepció), program, szabályozási terv,
Telekrendezés (telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztása)
Hk
Hk
Szobrok, emlékmővek létesítése, építése
Szobrok, emlékmővek, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása
Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok
Város-rehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.)
Településrendezési és építészeti-mőszaki tervtanács iratai (a tanácsot mőködtetı
önkormányzatnál)
Halotthamvasztó létesítése
Hulladék-lerakóhelyek (szilárd, állati eredető, folyékony) kijelölése, létesítése
Kéményseprı ipari szolgáltatás ügyei
Közcélú ártalmatlanító telep létesítése
Közterület tisztántartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, győjtése, szállítása,
hulladék-ártalmatlanítás, hulladék újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság
ügyek
Talajterhelés
Köztemetık létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli
használatba vétele
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3310 331E0HN
3320 332E0HN
3330 333E
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3350
3360
3370
3380
3390
3400

334E0HN
334E0HN
334E0HN
334E0HN
334E0HN
334E0HN
334E0HN
335E0HN
336E2337E3338E2339E3340E0HN

3410
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480

341E2342E
343E3344E0HN
345E2346E0HN
347E0HN
348E0HN

3490 349E0HN
3500 350E0HN
3510 351E0HN
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580

352E015
353E
354E
355E015
356E3357E3358E015

3590
3710
3720
3730
3740

359E015
371E015
372E0HN
373E4374E0HN

3750 375E23751 375E23760 376E0HN

Sírboltkönyv
Síremlékek és sírboltok terve
Sírnyitási, exhumálási engedély
Fürdıhelyek kijelölése
Távhıszolgáltatás helyi szabályozása
Temetık fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek
Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)
Felújítás, karbantartás, hibaelhárítás
Energia gazdálkodás, szélerımő létesítése
Forgalomszabályozás, forgalomtechnika
Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend
Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója
Helyi tömegközlekedési pályázat
Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése
Hidak, aluljárók és felüljárók mőködtetése
Hídtörzskönyv
Kikötık, (közforgalmú) kompok és révek létesítése
Közforgalmú kikötık, kompok, révek mőködtetése
Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak
Közterület-bontási engedélyek
Közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag kitermelési engedély
Közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési engedély
Közutak, helyi vasutak mőszaki, minıségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint
forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása
Közutak, helyi vasutak tisztántartása, síkosság elleni védekezés
Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsi behajtók, gyalogutak, kerékpárutak építése, forgalomba-helyezése, megszüntetése
Közúton, helyi vasúton történı építési munkák engedélyezése
Közvilágítási berendezés létesítése
Közvilágítási berendezés mőködtetése
Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély
Postai, távközlı, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást
keltı berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések
Repülıtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése
Távközlési és egyéb nyomvonaljellegő építmények engedélyezése
Utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, tervrajzok
Útellenıri szolgálat megszervezése
Útvonalengedélyek
Üzemanyagtöltı állomásokkal kapcsolatos ügyek
Vasúti átkelıhelyek, gépkocsi behajtók, gyalogutak, járdák, kerékpár utak, közutak
fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása
Egyéb közút kezelıi hozzájárulás
Utcabútorok, utcanév táblák, házszám táblák kihelyezése, karbantartása, javítása
Közlekedési kártérítések
Árvíz és belvízzel kapcsolatos operatív ügyek
Árvíz és belvíz védekezési terv
Csatorna és vízmő bírság
Folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése
Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása
Közmőves vízszolgáltatási korlátozási terv
Kutak létesítési engedélye
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3770
3780
3790
3800
3810
3820
3830
3840
3850
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
4130

377E0HN
378E0HN
379E1380E1381E2382E3383E3384E2385E015
401F2402F2403F015
404F3405F0HN
406F3407F0HN
408F0HN
409F3410F2411F1412F2413F2-

4140 414F0HN
4150 415F14160
4170
4180
4190
4200

416F015
417F1418F0HN
419F3420F1-

4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270

421F3422F2423F0HN
424F0HN
425F2426F1427F4-

4280
4290
4300
4310
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470

428F3429F1430F2431F1441G2442G015
443G2444G4445G3446G2447G0HN

Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés
Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése
Ivóvíz-, szennyvízhálózat létesítése, üzemeltetıjének kijelölése
Ivóvíz-, szennyvízhálózat üzemeltetése
Ivóvíz-, szennyvíz-törzshálózatra történı csatlakozás elrendelése
Rácsatlakozási hozzájárulás
Védmővek létesítése és fejlesztése
Védmővek mőködtetése
Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása
Vízi állás létesítésének, fennmaradásának és bontásának engedélyezése
Vízi közüzemi tevékenység koncepciója
Vízjogi üzemeltetési engedély
Vízmérıhely közterületen történı elhelyezése
Állampolgársági esküokmányok
Állampolgársági kérelmek
Anyakönyv (születési, házassági, halotti)
Anyakönyvi alapiratok (születési, házassági, halotti névváltoztatás, utólagos bejegyzés)
Anyakönyvi igazgatás szervezete, mőködése
Anyakönyvi kivonatok kérése, adatok közlése
Anyakönyvi mutatók
Családi események polgári szertartása
Egyéb anyakönyvi iratok, anyakönyvi kivonatok tıpéldányai, adatközlések tıpéldányai
Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekrıl
Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetıi jogosultságokról
Adategyeztetés
Az adatnyilvántartás alapjául szolgáló alapiratok (anyakönyvezetıi értesítések,
igénylılap a személyazonosító igazolvány kiállításához, polgárok lakcímbejelentése, lakcímváltozás stb.)
Adatszolgáltatási nyilvántartás
Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek, megkeresések, átiratok, adatszolgáltatási bizonylatok)
A központi adatnyilvántartás (Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal) által közölt gépi nyilvántartási adatok
Külföldi letelepedési, tartózkodási nyilatkozatok/engedélyek, bevándorlási ügyek,
elsı nyilvántartásba vétel
Nyilvántartás (kartonos és/v. elektronikus) a polgárok személyi adatairól és lakcímérıl
Személyi azonosító jel kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos
iratok
Elveszett és talált személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek, személyazonosító
igazolvány körözési jegyzıkönyv
Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek (elutasítás, be- és kijelentkezésre felszólítás,
lakcím fiktívvé nyilvánítása, hivatalból érvénytelenítése)
Személyi igazolvánnyal, személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (kiadás, pótlás, érvényesség, bevonás stb.)
Érvénytelen hatósági igazolványok, lecserélt nyilv
Népszavazási, helyi népszavazási jegyzıkönyv
Szavazókörök megállapítása (népszavazási, helyi népszavazási, választási)
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4480
4490
4500
4510
4520
4521
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4710
4720
4730

448G015
449G0HN
450G0HN
451G2452G4452G4453G0HN
454G2455G0HN
456G0HN
457G015
458G0HN
459G4471H0HN
472H2473H0HN

4740
4750
4760
4770
4780

474H0HN
475H3476H2477H0HN
478H1-

4790
4800
4810
4910

479H2480H0HN
481H0HN
491H1-

4920 492H64930 493H24940 494H24950 495H24960 496H34970 497H0HN
4980 498H44990 499H25000 500H3-

5010
5020
5110
5120

501H2502H1511H090
512H015

Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság, szavazatszámláló bizottság
és választási, népszavazási, helyi népszavazási irodák megszervezése
Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság ülési jegyzıkönyve
Választási, népszavazási, helyi népszavazási hirdetmények, választókerületi jelöltek
és szervezetek, választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottsági tagok közzététele
Választási, népszavazási, helyi népszavazási jegyzıkönyv
Választás, népszavazás, helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentıségő ügyek
Választói, szavazói névjegyzék
Rendır-fıkapitány, rendırkapitány és rendırırs vezetıje kinevezésének véleményezése
Rendırkapitányság, rendırırs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése
Rendırségi munkával kapcsolatos észrevételek
Együttmőködési szerzıdés a rendıri feladatok ellátásának segítésére, támogatására,
bőnmegelızési önkormányzati feladatok
Polgárırségi ügyek
Fenntartási, fejlesztési és mőködési ügyek
Hivatásos önkormányzati tőzoltóság alapítása, átszervezése, megszüntetése
Önkéntes tőzoltóság alapítása, mőködési területének megállapítása
Tőz- és mőszaki mentés jelzés, oltóvíznyerés ügyei
Tőzvédelmi ellenırzés, jegyzıkönyv, határozat, bírság
Tőzvédelmi kötelezettség megállapítása
Tőzszerészeti mentesítés
Együttmőködési megállapodás a menekültügyi hatóságokkal (MMH, befogadó állomások)
Menedéket élvezı külföldiek átmeneti ellátása és támogatása
Támogatásra jogosult menekültek, menedékesek, befogadottak adatainak nyilvántartása
Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása
Birtokháborítási ügyek
Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
Eltartási szerzıdési ügyek (lejárat után)
Közalapítvány létrehozása
Telekhatár viták
Jogszabály tervezetek, szerzıdések, megállapodások elızetes jogi véleményezése
Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logo engedélyezése
Hagyatéki ügyek
Hatósági bizonyítványok, adatkérés, adatszolgáltatás, hirdetmények
kifüggesztésérıl igazolás
Helyiség, garázs bérleti, elidegenítési szerzıdés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után)
Jelzálog ügyek (lejárat után)
Szabálysértési ügyek, helyszíni bírságolás
Talált tárgyak, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.)
bejelentése
Utcanévváltozások
Útlevélügyek, határátlépési engedélyek
Gépjármő forgalomba helyezése, kivonása, gépjármő forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek, üzemben tartással kapcsolatos ügyek, rendszám ügyek, törzskönyv
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5130 513H015
5140 514H015

5150 515H015
5160 516H090
5170 517H25180 518H090
5310 531H35320 532H35330 533H15340
5350
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470

534H3535H015
541H3542H015
543H015
544H2545H4546H0HN
547H2-

5510 551H25520 552H25530
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670
5710
5720

553H2561H2562H2563H015
564H2565H015
566H6567H1571H2572H0HN

5730 573H15740 574H25750 575H25760 576H15770 577H15780 578H0HN
5790 579H15800 580H2-

(lejárat után)
Gépjármő vezetıi engedéllyel kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (lejárat
után)
Okmány kiadási illetékmentességi ügyek
Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése, külföldi állampolgárok
ingatlanszerzésének engedélyezése)
Vállalkozói igazolvány ügyek
Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása
Vegyes igazgatási, közlekedésigazgatási okmányirodán kezelt iratok (megkeresés,
felszólítás, hiánypótlásra történı felhívás, értesítés adateltérésrıl, hibajegyzék, kísérıjegyzék, körlevelek, tértivevények, napi forgalmi jelentések, gépkocsi elszállítás,
Mozgáskorlátozottak parkolási ügyei
Ügyfélkapu rgisztráció, elektronikus közzététel, honlap mőködtetése
Vállalkozói engedélyek nyilvántartása
Vállalkozó, telephelyek ellenırzése
Hk
Bérlakások nyilvántartása
Elsı lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás támogatása (lejárat után)
Jogcím nélküli lakáshasználat
Hk
Lakásfelújítási, karbantartási támogatás
Lakásbérleti szerzıdés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után)
Lakbértartozás
Társasházak alapítása, elidegenítés
Társasház felújítási pályázat, társasházak operatív ügyei
Önkényes lakásfoglalási ügyek
Önkormányzati bérlakásra várók ügyei
Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek
Szülı adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása
Hk
Családi jogállás rendezésével, az apai, anyai elismeréssel, a képzelt szülık, a képzelt apa és anya megállapításával kapcsolatos ügyek
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság nyilvántartása
Otthonteremtési támogatás
Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenırzése (éves
értékelés)
Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek
Gondnokság
Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának nyilvántartása
Gyermektartásdíj megelılegezésére vonatkozó ügyek
Gyermekjóléti ellátásra való jogosultsági egyedi ügyek (átmeneti gondozás, bölcsıde, helyettes szülı)
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése, engedély módosítása, visszavonása
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végzı személyek, szervezetek nyilvántartása, ellenırzése
Védelembe vett gyermekek nyilvántartása
Helyettes szülıi hálózat megszervezése
Kapcsolattartási ügyek
Kiskorú házasságkötésének engedélyezése
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5810 581H25820 582H15830 583H25840 584H65850 585H6-

5860
5870
5880
5890
5900
5910
5920
5930
5940
5950
5960
5970
5980
5990
6000
6010
6020
6030
6110
6120

586H1587H3588H1589H0HN
590H1591I5592I0HN
593I2594I2595I3596I2597I2598I2599I0HN
600I3601I2602I4603I2611J0HN
612J

6130 613J0HN
6140 614J0HN
6150 615J56160
6170
6171
6180
6190
6200

616J015
617J6617J6618J6619J0HN
620J3-

6210 621J36220 622J66230
6240
6250
6260
6270

623J0HN
624J0HN
625J6626J5627J3-

Kiskorúak részére megállapított és folyósított pénzbeli, természetbeni ellátással
kapcsolatos ügyek
Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásról
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmével kapcsolatos ügyek
Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos ügyek (védelembe vétel,
ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe-vétel, nevelési felügyelet
elrendelése, lefolytatása, felülvizsgálata, megszüntetése, utógondozás, utógondozói
ellátá
Utógondozás
Utógondozói ellátás
Hk
Nevelıszülıi hálózat mőködésével kapcsolatos ügyek
Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekrıl
Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekekrıl
Örökbefogadási ügyek
Örökbefogadásra várakozók nyilvántartása
Hk
Hk
Szülıi felügyelettel kapcsolatos ügyek, (szülıi ház elhagyása, családbafogadás)
Ügygondnok, eseti gondnokok (méhmagzat gondnoka stb.) kirendelése
Hk
Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány stb.)
Perindítás, feljelentés
Környezettanulmányok (külsı megkereseésre készített)
Kiskorú sértettekkel kapcsolatos büntetı ügyek
Atomerımő biztonsági övezetének megállapítása
Bányaszolgalom alapítása, bányanyitás engedélyezése
Energiaellátási tanulmány
Hk
Ipartelepítési engedélyek, telepengedélyek, gazdasági érdekképviseleti jogok gyakorlása
Hk
Hk
Hk
Ipartelepítési engedélyek, telepengedély
Temetkezési szolgáltatások engedélyezése
Magánszálláshelyek (fizetı-vendéglátás, falusi szállásadás) nyilvántartásba vételével, törlésével kapcsolatos egyedi ügyek
Fogyasztóvédelmi ügyek
Idegenforgalmi, turisztikai értékek feltárása, bemutatása, propagálása, fejlesztési
koncepció
Idegenforgalmi hivatal mőködtetése, idegenforgalmi, turisztikai marketing, rendezvények szervezése
Hk
Mozgóárusítási engedély
Mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek nyilvántartása
Mősoros elıadás, zene- és táncrendezvények, szórakoztató játékok betiltása
Szeszesitalok alkalmi árusításának engedélyezése
Hk
Üzletek, pénznyerı automaták, játéktermek üzemeltetési, mőködési engedélye és
visszavonása, ideiglenes bezárása, nyitva tartásának korlátozása (lejárat után)
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6280 628J26290 629J0HN
6300 630J5-

6310
6311
6312
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6610
6620
6630
6640

631J6631J6631J6632J
633J-634J0HN
635J0HN
636J0HN
637J2638J
639J
640J5641J6642J
643J1644J1645J1646J2661K6662K015
663K015
664K

6650
6660
6670
6680
6690
6700

665K015
666K0HN
667K6668K1669K015
670K015

6810 681L66820 682L26830 683L015
6840
6850
6860
6870
6880
6890
6900

684L3685L0HN
686L3687L0HN
688L1689L1690L

6910 691L3-

Vásár- és piacrendezési joggal rendelkezık nyilvántartása
Vásárlói panasz
Vásárok és piacok, kereskedelmi és vendéglátó egységek, magánszálláshelyek ellenırzése
Vásárrendezés, piactartás engedélyezése (lejárat után)
Hk
Üzletfeliratok és egyes közérdekő közlemények magyar nyelvő közzétételével kapcsolatos iratok
Utazási vállalkozók ellenırzése
Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése
Állatforgalmazás, állatbemutató engedélyezése
Hk
Állatorvosi körzetek alakítása
Állatszállítás és marhalevél kezelés
Állattartási, állatvédelmi ügyek
Állattartók és állatállomány nyilvántartása
Árutermelı ültetvény helyszíni szemléje, határszemle
Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása
Belterületi növényvédelem és ellenırzése
Ebek védıoltásának megszervezése, összeírása, nyilvántartása
Erdı rendeltetésének megváltoztatása
Erdıtelepítés, fásítás
Fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás
Földkiadó Bizottság, Birtokhasznosítási Bizottság iratai
Földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása, nyilvántartása, véleményezése
Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)
Hegyközségek kisebb jelentıségő ügyei
Járványügyi intézkedések
Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás
Mezei ırszolgálat megszervezése
Mővelési ágváltozások
Nyilvántartás az árutermelı szılı és gyümölcs telepítésérıl, kivágásáról
Tarlóégetés engedélyezése
Térképészeti határkiigazítás
Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele
Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei
Vadkár, halászati károk jegyzıkönyvezése, zöldkár megállapítása
Veszélyes állatok tartási engedélye
Veszélyes ebek tartási ügyei
Hegyközségek létesítése, megszőnése, alapszabály, elvi ügyek
Parlagfő mentesítés
Állatpanzió és állatmenhely létesítése, állatotthon, állatkert engedélyezése
Termıföld értékesítésével kapcsolatos jegyzıi feladatok
Ebteleppel, gyepmesteri teleppel kapcsolatos iratok
AM könyv kiállításának nyilvántartása
Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek
Polgári szolgálat, közhasznú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekő
munkavégzés helyének kijelölése
Munkaügyi Tanács helyi képviselete
Hk
Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése

60

6920 692L0HN
6930 693L16940 694L26950 695L26960 696L
6970
6980
7110
7120
7130
7140
7150
7160
7170
7180
7190
7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
7270
7280
7290
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7440
7450
7510
7520

697L3698L6711M0HN
712M1713M
714M3715M1716M2717M0HN
718M2719M0HN
720M2721M2722M015
723M0HN
724M2725M015
726M015
727M4728M2729M3730M3731M4732M3733M0HN
734M1735M015
736M0HN
737M3738M2739M2740M2741M015
742M1743M0HN
744M2745M3751N0HN
752N015

7530
7540
7610
7620

753N3754N2761P2762P2-

Bizonyítványmásodlatok kiállítása
Érettségi vizsgabizottsági ügyek
Gyermekek szakértıi vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény
Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem
Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése
Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek
Kötelezı felvételt biztosító iskola kijelölése
Közmővelıdési Tanács ügyei
Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv
Közoktatási intézmények jegyzéke
Közoktatási, kulturális megállapodások
Tanulói jogviszony igazolása
Levéltári és muzeális értékek közgyőjteményi megırzése, rendelkezési jog gyakorlása
Mővészeti alkotások elhelyezésének véleményezése
Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, mővészeti
intézmények mőködésének engedélyezése, mőködéssel kapcsolatos egyéb ügyek
Nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése
Nevelési és pedagógia program
Pedagógus igazolvány ügyek
Régészeti jelentıségő földterület védetté nyilvánítása
Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása
Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek
Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése
Oktatási, nevelési, kulturális, mővészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak
Mővészeti ügyek
Tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos ügyek
Óvodákkal kapcsolatos iratok
Intézményi vezetık munkakör átadás-átvétele
Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok
Szakmunkásképzéssel kapcsolatos iratok
Sportegyesületek, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerzıdések
Sportrendezvények ügyei
Testnevelési és sportfeladatok koncepciója
Vegyes sport ügyek
Fegyveres erık mozgósítása és kiegészítése
Gazdaságmozgósítási feladatok szervezése
Hk
Hk
Hk
Helyi honvédelmi szervek feladatterve
Helyi védelmi bizottság ülési jegyzıkönyvei
Hk
Hk
Hk
Mozgósítási feladatok végrehajtásáról jegyzıkönyv, mozgósítási terv
Nyilvántartás a háborús körülmények között igénybe veendı ingatlanokról és szolgáltatásokról
Hk
Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése
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7630
7640
7650
7660
7670
7680
7690
7700
7710
7720
7730
7740

763P1764P2765P2766P1767P1768P015
769P3770P015
771P015
772P0HN
773P015
774P1-

7750 775P015
7760 776P27770
7780
7790
7800
7810
7820
7830
7840

777P015
778P015
779P015
780P1781P0HN
782P0HN
783P1784P015

7850
7860
7870
7880
7890
7900
7910
8010
8020
8030
8040
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
8280
8290
8300
8310

785P3786P015
787P1788P4789P2790P3791P3801R3802R2803R015
804R3821X0HN
822X015
823X1824X5825X1826X0HN
827X0HN
828X3829X0HN
830X5831X0HN

8320 832X0HN
8330 833X38410 841X0HN

Életvédelmi létesítmények fenntartása
Életvédelmi létesítmények minısített idıszaki használatával kapcsolatban keletkezett iratok
Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása, kitelepítés, kiürítés
Kivételes rendelkezések
Polgári védelmi alapterv és veszély elhárítási terv
Polgári védelmi felkészítési követelmények
Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek
Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása
Polgári védelmi szervezet létrehozása (munkahelyi is)
Szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzıkönyv, kártalanítás
Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerzıdés
Védelmi bizottság iratai
Visszamaradó készletek
Katasztrófavédelmi tervek
Helyreállítási és újjáépítési ügyek
Fegyveres biztonsági ırség létrehozása
Rendészeti ügyek

62

8420 842X38430
8440
8450
8460
8470
8480
8490
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8710
8720

843X3844X0HN
845X0HN
846X0HN
847X3848X3849X6850X0HN
851X3852X3853X015
854X2855X0HN
856X015
871X4872X1-

6. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Gyomaendrıd Polgármesteri Hivatala számítástechnikai védelmi
szabályzata
1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK
1.1 Gyomaendrıd Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) Számítástechnikai
Védelmi Szabályzata (továbbiakban: SZVSZ) a számítástechnikai berendezések, eszközök használatát, az
adatok kezelését, az adatcserét és adatszolgáltatást, a feldolgozás teljes folyamatát, valamint a felhasználást fenyegetı veszélyek megelızését és elhárítását szabályozza.
1.2 A Hivatal személyi jogvédelem alá esı, továbbá az önkormányzat és intézményei gazdasági helyzetére vonatkozó, üzleti érdekeit érintı, valamint egyéb olyan statisztikai adatokkal dolgozik, melyek szolgálati titoknak minısülnek ezért fokozott biztonsági fokozatba tartoznak.
1.3 Az SZVSZ személyi hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi dolgozójára, akik a számítástechnikai
alkalmazás folyamatában részt vesznek, vagy a Hivatal számítástechnikai szolgáltatásait igénybe veszik.
1.4 Az SZVSZ tárgyi hatálya kiterjed minden olyan számítástechnikai berendezésre, amely saját operációs rendszerrel van ellátva, vagy alkalmas más operációs rendszer alatt mőködı számítógéppel való kommunikációra.
2. A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VÉDELEM
2.1 A védelem módszerei
A módszerek azok a megfelelı szervezési, jogi, ügyrendi, programozási, technikai intézkedések és eszközök, amelyek a számítástechnikai berendezések, rendszerek különbözı veszélyforrásokból származó kárt
elıidézı hatásokkal esetleges szándékokkal szembeni megóvását lehetıvé teszik vagy biztosítják .
A védelmet szolgálják:
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat
- Munkaköri leírások
- Számítástechnikai Védelmi Szabályzat
- Számítógépek Üzemeltetési és Karbantartási Utasítása
- Aláírási (kiadmányozási) utasítás
- Vagyonvédelmi és tőzvédelmi szabályzat
2.2 A védelem terjedelme
A védelem kiterjed a számítástechnikában alkalmazott on-line hardware eszközökre és azok mőködésének biztonságára ezen kívül az üzemeltetéshez szükséges dokumentációkra. A védelem magában foglalja
továbbá az adatokat és az adathordozókat azok megsemmisítéséig, vagy az adatok elıírás szerinti (engedélyezett) felhasználásig.

63

A védelem ennek megfelelıen kiterjed:
a) az adatokra és adathordozókra, úgymint
- alapbizonylatokra,
- programokra,
- monitoron megjelenı adatokra,
- leporellók, vágott lapok (papíralapú adathordozó) által megjelenített adatokra,
- optikai és aktív memóriás adathordozók, mágneslemezek és kazetták adataira,
- adathordozókon megjelenı minden adatra.
b) számítástechnikai berendezésekre és elhelyezésükre, vagyis:
- az önkormányzat számítástechnikai hardware eszközeire,
- a számítástechnikai berendezések elhelyezése szerinti helyiségekre, azok felszerelésére és a berendezések mőködéséhez szükséges készletekre,
- a számítógép mőködtetési dokumentációira,
- az alkalmazott biztonsági intézkedésekre, szabályozásokra, amelyet a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint az aláírási, képviseleti és iratkezelési szabályzat elıír, illetve amelyekre utalás történik.
3. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VÉDELMI SZABÁLYZAT (SZVSZ)
3.1 A számítástechnikai berendezések és rendszerek védelmi szabályai.
3.1.1 Biztonságos mőködés, üzemképesség védelme.
a) Számítástechnikai berendezések, eszközök, rendszerek biztonságos mőködése érdekében a meghibásodások, károsodások megelızésére vagy kiküszöbölésére az eszközökön a gyártó elıírásainak megfelelıen, meghatározott idı és tevékenységi terv szerint az elıírt karbantartásokat el kell végezni.
b) A saját szakemberek által el nem végezhetı munkákat külsı szolgáltatóval (szakszerviz) kell elvégeztetni.
c) Esetleges üzemzavarok esetén az informatikai vezetıt, távolléte esetén a helyettesét azonnal értesíteni
kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
d) Az optikai és mágneses adathordozókat minden szennyezıdéstıl védett és zárható tárolóban kell elhelyezni. Az alapfile-ok és a létfontosságú adatokat tartalmazó file-ok másolatait külön földrajzi helyen,
tőzbiztos páncélszekrényben kell tárolni. Mágneses adathordozót még ideiglenesen sem szabad padlóra,
vagy erıs mágneses sugárzást kibocsátó berendezések közelében elhelyezni.
A Hivatal-ból adathordozót csak az osztályvezetı vagy helyettese engedélye alapján lehet kivinni. A
Hivatal-ba külsı szervtıl vagy személytıl behozott adathordozót csak az adatvédelmi felelıs tudtával és
a kötelezıen elvégzett származás- és vírusellenırzést követıen lehet használatba venni.
A mágneses adathordozókat úgy kell szállítani, hogy károsodást ne szenvedjenek, károsító elektromágneses sugárzás kibocsátó jármőveken (pl.: villamos, trolibusz, metró stb.) csak a megfelelı árnyékolást biztosító tokozásban, csomagolásban szabad szállítani.
3.1.2 Rendészeti védelem vagyis vagyonbiztonsági védelem
a) A nagy értékő számítástechnikai eszközöket és a hozzájuk tartozó programokat, programkönyvtárakat
jól zárható, idegen behatolástól védett helyiségekben kell tárolni.
A záró kulcsok elkülönített elhelyezésérıl, illetve az azokat igénybe vevı személyek írásbeli kijelölésérıl gondoskodni kell.
b) A rendészeti védelemhez kapcsolódik még, hogy a kijelölt helyiségekben a számítógép monitorát úgy
kell elhelyezni, hogy a megjelenı adatokat illetéktelen személyek ne olvashassák le.
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3.1.3 Tőzvédelem
a) Azokban a helyiségekben, ahol számítástechnikai eszközöket használnak vagy tárolnak, a bejárat elıtt
minimum 1-1 db. 2-5 kg-os szén-dioxiddal oltó kézi tőzoltó készüléket kell elhelyezni. A nagyobb tőzoltó
készülékek elhelyezése egy darabnál több számítógép esetén szükséges.
b) Azokban a helyiségekben, amelyekben egynél több számítógéppel dolgoznak, az ott dolgozó munkatársak közül egy-egy tőzvédelmi megbízottat kell kijelölni c) Számítógép elhelyezésére szolgáló helyiségben elektromos vagy más karbantartó munkát csak a tőzvédelmi megbízott tudtával és engedélyével
szabad végezni.
3.1.4 Selejtezés szabályai
a) A számítástechnikai berendezések, rendszerek, eszközök és adathordozók selejtezésére akkor lehet
szükség, ha a berendezések valamelyik részegysége vagy egésze, illetve az adathordozók meghibásodnak,
tönkremennek, továbbá felhasználásra alkalmatlanná válnak.
b) A selejtezési eljárásra vonatkozóan hatályos jogszabályok a selejtezési szabályzat és a szervezet iratkezelési szabályzatának megfelelıen kell eljárni.
c) A selejtezési, megsemmisítési elıírásokat értelemszerően kell alkalmazni a különbözı formában megjelenı adatok (programok, dokumentációk, papír, mágnesszalag, mágneslemez, CD, DVD) esetében.
A titkosnak minısített adatokat feldolgozó, elıállító számítástechnikai rendszer dokumentációjának az
adatállomány védett megırzése és felülírási szabályai, technológiája mellett az adatállomány megsemmisítésére szolgáló - védelemnek megfelelı - törlıprogram leírását is tartalmazni kell. A törlés vagy felülírás esetén a dokumentációban foglaltak szerint kell eljárni.
A titkot képezı adathordozókon tárolt adatok törlése megsemmisítésnek minısül.
Titkosnak minısített adatokat tartalmazó adathordozók megrongálódása esetén a törlıprogram alkalmazásával kell a törlést elvégezni, vagy indokolt esetben az adathordozót kell fizikailag megsemmisíteni. A
törlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv aláírói a vonatkozó feldolgozás felelıs vezetıje, az
operátor és az adatvédelmi felelıs.
3.2 Az adatvédelem szabályai
3.2.1 Alapadatok, származtatott adatok, adatállományok azonosítási rendszere nyilvántartása
Az adatállományok kérdésében az azonosítási rendszer kettıs, úgymint:
a) Az adatállomány alapbizonylatai, ezek tárolását, nyilvántartását, megırzési idejét az iratkezelési szabályzatban kell meghatározni.
b) Az adatállomány fizikai hordozói, ezek mágneslemezek, mágneskazetták, CD, DVD lemezek vagy
más adathordozók.
3.2.2 Adatkezelés a feldolgozás alatt
Adatfeldolgozási folyamat tevékenységei a következık:
- a feldolgozandó adatok bizonylatainak átvétele az illetékes szakterülettıl
- formai, számszaki adatellenırzés, hibás kitöltések esetén intézkedés a kijavításra
- adatrögzítés, ellenırzés
- adatfeldolgozás
- a saját feldolgozásból nyert, illetve mástól átvett anyagok eljuttatása az illetékes szakterületre,
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- adatállományok elıírás szerinti archiválása
3.2.3 Adatok tárolása és hozzáférhetıség rendje
a) A számítógépen archivált adatok hordozója CD, DVD lemez, mágneslemez, mágneskazetta, vagy
egyéb adathordozó lehet.
b) A mágneses és optikai adathordozókat a gyors és egyszerő elérés érdekében mind vizuális, mind számítógépes olvasásra alkalmas azonosítóval kell ellátni. Biztosítani kell a külsı és belsı címzés azonosságát.
c) Az archivált adatokhoz csak jogosultsággal rendelkezı személyek férhetnek hozzá. A rendırség,
ügyészség vagy bíróság kivételes megkeresése alapján az adatok ezeknek a szerveknek átadhatók, a jegyzı engedélye alapján.
d) A tárolt adatokról nyilvántartást kell vezetni.
e) Az üzemeltetés biztonsága érdekében az adatfile-ok újra-elıállíthatóságát biztosítani kell.
- A külsı kapcsolatban részt vevı adatoknál az elküldés elıtt, illetve az érkezés után másolatot kell készíteni.
- A mágneses adathordozón elızı állapotot nem tartalmazó - újból elı nem állítható - adatokról az elıállítást követıen biztonsági másolat létrehozása szükséges.
- Azoknál a feldolgozásoknál, ahol az adatok újra-elıállítása egy feldolgozási menettel újból biztosítható,
file-másolatot nem kell készíteni, de az elızı állományt az adatok újra-elıállításának sikeres befejezéséig
- újabb állapot elıállításáig - meg kell ırizni.
3.2.4 Az adatállomány törlése
a) A tárolt adatokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatállomány megırzési idejét
b) Az adatokat csak az elıírt megırzési idı eltelte után szabad törölni.
3.3 A programok védelmi szabályai
3.3.1 Alkalmazói programok azonosítási rendszere
a) A programok azonosítási rendszerének illeszkednie kell a számítógép operációs rendszeréhez és az
illeszkedés alapján a programok megkülönböztethetıek egymástól.
b) A programok azonosítóját annak készítıje adja meg.
c) A felhasználói rendszerek programjait etalon lemezen kell tárolni. A felhasználói programokat csak
azokért felelıs programozók, illetve szervezık módosíthatják.
A felhasználói rendszerlemezek aktualizálása után a lemez tartalmáról katalógust kell nyomtatni, amelyet
a lemez mellé kell helyezni. A felhasználói rendszerlemezek tartalmát update esetén - de legalább félévenként - fel kell frissíteni, illetve ki kell menteni.
3.3.2 Az operációs rendszer kezelése
a) Az önkormányzat hivatala számítógépei által használt operációs rendszereket és programokat a számítógépek - általában - merevlemezes egysége tartalmazza.
b) A folyamatos üzembiztonság szükségessé teheti, hogy a mágneslemez tartalmát CD, DVD lemezen,
mágnes lemezen, vagy mágneskazettán is tárolják.
c) Az operációs rendszer és biztonsági másolatának naprakészségét biztosítani kell. Az azonnali helyreállíthatóság érdekében változás esetén - de legalább hetente - rendszermentést kell végrehajtani, két rendszerszalag felváltva történı használatával.
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3.3.3 A programkönyvtárak
a) A programkönyvtárakat a mindenkori operációs rendszer sajátosságai szerint kell kialakítani.
b) Személyi számítógépeken ez a programkönyvtár mágneslemezen tárolt információ-nyilvántartás,
amely tetszés szerint kialakítható.
3.3.4 A programok, programkönyvtárak védelme
a) A programok forrásnyelvi változata pótolhatatlan adatállománynak minısül.
b) A számítógépes program alkotója a jogszabályok szerint szerzıi, jogi védelemben részesül.
c) A programkönyvtárakat úgy kell kezelni, hogy azokat biztonsággal rekonstruálni lehessen.
3.3.5 A programrendszerek kötelezı dokumentációja
A programdokumentációk győjteményét, mint a szervezet szellemi tulajdonát fokozott védelemben kell
részesíteni és zárt helyiségben kell tárolni.
3.3.6 A programok selejtezése
a) A mőszaki, számítástechnikai, vagy egyéb okok miatt elavult programok hordozóit archív tárban kell
elhelyezni.
b) Az archív tárban tárolt és 5 évnél régebbi programok törölhetık. Dokumentációjuk az iratkezelési
szabályzatban foglaltak szerint semmisíthetık meg.
3.4 A számítógépek védelmi szabályai
a) A számítógépek monitorán megjelenı szöveg vagy ábra, rajz, digitalizált kép, hang stb. iratnak minısül.
b) Kezelését az iratkezelési szabályzatnak megfelelıen kell elvégezni.
c) A számítógépek monitorán megjelenı adatok titokvédelméért a területileg illetékes vezetı a felelıs.
3.5 A szervezet adatvédelmi felelıse
3.5.1 Az adatvédelmi felelıs kijelölése
a) Az önkormányzati hivatal adatvédelmi felelıse adatvédelmi feladatait kapcsolt munkakörben látja el.
b) Az adatvédelmi felelıst a jegyzı nevezi ki, illetve bízza meg. A Polgármesteri Hivatalban az adatvédelmi felelıs az aljegyzı. Az aljegyzı jogosult az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselıt adatvédelmi feladatokkal ellátni.
Az adatvédelmi felelıs az ıt kinevezı, megbízó függelmi felettesének közvetlen alárendeltjeként dolgozik.
A tevékenységhez kapcsolódó anyagi érdekeltséget ugyancsak a függelmi felettese határozza meg.
3.5.2 Az adatvédelmi felelıs feladatai
a) A Számítástechnikai Védelmi szabályzat naprakész állapotban tartása.
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b) Az SZVSZ végrehajtásának folyamatos ellenırzése, errıl írásbeli sxjelentéstétel a függelmi felettesének.
c) A védelmi helyzet folyamatos vizsgálata, új technikai lehetıségek feltárása, egyeztetés az igényekkel,
anyagi lehetıségekkel.
d) A központi és decentralizált egységek feletti számítástechnikai adatvédelmi tevékenység gyakorlása.
e) Az adatvédelmi és adatbiztonsági témakörben külsı szervekkel kapcsolattartás, engedélyezési, jóváhagyási eljárások intézése.
f) Az adatvédelmi feladatok teljesítéséhez szükséges ismeretek folyamatos bıvítése, oktatása.
3.5.3 Az adatvédelmi felelıs hatásköre
a) Betekintési jog a számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon-, és tőzvédelemmel kapcsolatos irataiba.
b) Javaslattétel a számítógépes rendszerekbe betekintı személyek, minısítık, szakértık körére és jogosultságára.
c) Adatvédelmi jelzés (szignálás) jogkör az adatvédelemmel kapcsolatos iratok tekintetében.
d) Adatvédelemmel kapcsolatos tevékenységek ellenırzési joga.
e) Az SZVSZ-ben foglaltak végrehajtásának ellenırzési joga.
3.6 A Számítástechnikai Védelmi Szabályzat hatályba lépése és aktualizálása
3.6.1 Az SZVSZ érvényesítése
a) Az SZVSZ hatálybalépését követıen az adatvédelmi felelıs az egyes szakterületeket érintı szabályzat
részeit az ott dolgozókkal ismerteti.
b) Az SZVSZ-ben bekövetkezett változásokról a szakterületet évenként tájékoztatja.
c) Az SZVSZ munkaköri leírásokban történı érvényesítését a Szervezeti és Mőködési Szabályzattal öszszehangoltan kell végezni.
3.6.2 A Számítástechnikai Védelmi Szabályzat aktualizálása
a) Az SZVSZ aktualizálását az adatvédelmi felelıs folyamatosan végzi.
b) Idıszakonként (általában 2-3 évenként, illetve ahogy az alkalmazott számítástechnikai eszközök és
módszerek azt indokolják) a módosításokat, változásokat figyelembe vevı új - tartalmilag és formailag
összhangban lévı - SZVSZ-t kell kidolgozni.
c) A jóváhagyott SZVSZ-bıl minden érdekelt szervezeti egység kap és benne foglaltak betartásáért felelıs.
d) minden szakterület vezetıje köteles észrevételeit az adatvédelmi felelıs tudomására hozni és írásban
tájékoztatni, ha szakterületén az SZVSZ-t érintı változás következik be.
4. KIEGÉSZÍTİ RENDELKEZÉSEK
a) Üzemeltetési utasításokat kell készíteni és kiadni minden egyes számítógéprendszerhez.
b) A jelen szabályzatban érintett dolgozók munkaköri leírásába a szabályzatban elıírt feladatokat az illetékes szakterületi vezetınek kell beépíteni.
c) Az a) és b) pontokban leírt feladatokat három hónapon belül kell elvégezni.
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5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. számú melléklet
eKözigazgatás célú email fiókok kiosztása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

arnotszkyne@pmhiv.gyomaendrod.hu
balazs@pmhiv.gyomaendrod.hu
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu
debreczenine@pmhiv.gyomaendrod.hu
doboanita@pmhiv.gyomaendrod.hu
drtimar@pmhiv.gyomaendrod.hu
enyedi@pmhiv.gyomaendrod.hu
erdosi@pmhiv.gyomaendrod.hu
erdosine@pmhiv.gyomaendrod.hu
fagyas@pmhiv.gyomaendrod.hu
farkas@pmhiv.gyomaendrod.hu
hornok@pmhiv.gyomaendrod.hu
iktatas@pmhiv.gyomaendrod.hu
jakucs@pmhiv.gyomaendrod.hu
keresztesne@pmhiv.gyomaendrod.hu
kiseva@pmhiv.gyomaendrod.hu
kissildiko@pmhiv.gyomaendrod.hu
kohutne@pmhiv.gyomaendrod.hu
koloh@pmhiv.gyomaendrod.hu
kovacs@pmhiv.gyomaendrod.hu
kovacsne@pmhiv.gyomaendrod.hu
kozterfelugy@pmhiv.gyomaendrod.hu
kulikne@pmhiv.gyomaendrod.hu
kulikne.katalin@pmhiv.gyomaendrod.hu
levai@pmhiv.gyomaendrod.hu
medveczki@pmhiv.gyomaendrod.hu
miko@pmhiv.gyomaendrod.hu
okmanyiroda@pmhiv.gyomaendrod.hu
papne@pmhiv.gyomaendrod.hu
poharelecne@pmhiv.gyomaendrod.hu
postazo@pmhiv.gyomaendrod.hu
ravaine@pmhiv.gyomaendrod.hu
redai@pmhiv.gyomaendrod.hu
rovnyik@pmhiv.gyomaendrod.hu
sarkozine@pmhiv.gyomaendrod.hu
schwalmne@pmhiv.gyomaendrod.hu
szabone@pmhiv.gyomaendrod.hu
szilagyine@pmhiv.gyomaendrod.hu
szuroveczne@pmhiv.gyomaendrod.hu
tamasine@pmhiv.gyomaendrod.hu
timarne@pmhiv.gyomaendrod.hu
tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

tothnegj@pmhiv.gyomaendrod.hu
tothnere@pmhiv.gyomaendrod.hu
tothnevb@pmhiv.gyomaendrod.hu
ugraine@pmhiv.gyomaendrod.hu
ugyintezes@pmhiv.gyomaendrod.hu
wagnerne@pmhiv.gyomaendrod.hu
weigert@pmhiv.gyomaendrod.hu
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7. melléklet a Hivatali SzMSzhez

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzata
1. A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény III. rész V. fejezete, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minısített adat védelmérıl szóló 2009. évi CLV. törvény, a 45/2012. (III. 20.)
Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselık személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyőjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról, amely a közszolgálati nyilvántartás egyes
kérdéseit határozza meg, az elızıek alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek,
ügykezelıinek, fizikai alkalmazottainak (továbbiakban: köztisztviselı) közszolgálati jogviszonnyal összefüggı személyi iratkezelése, közszolgálati nyilvántartása, közszolgálati adatainak védelme érdekében a következı intézkedést adom ki.
2. a) Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása
alatt, megszőnésekor, illetve azt követıen keletkezik és a köztisztviselı személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
b) A személyi iratok kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat jelen intézkedés melléklete tartalmazza.
3. a) A közszolgálati alapnyilvántartást a Kttv. 177. § (1) bekezdése alapján a Kttv. 2. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kell vezetni.
b) A közszolgálati nyilvántartás vezetésének és a központi közszolgálati nyilvántartás részére történı adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait szintén jelen intézkedés
melléklete tartalmazza.
4. Az – intézkedés melléklete szerinti – Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat a közszolgálati nyilvántartással, a személyi iratok kezelésével összefüggı, a teljes adatkezelési folyamatra kiterjedı azon követelmények és biztosítékok összefoglalása, melyek a Polgármesteri Hivatal sajátosságaira figyelemmel biztosítják az adatvédelem és adatbiztonság
kialakítását, mőködtetését.
5. a) A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıi (továbbiakban: osztályvezetık) felelısek jelen intézkedésnek az irányításuk alá tartozó köztisztviselıkkel való
megismertetéséért.
b) A köztisztviselık jelen intézkedést a személyzeti feladatokat ellátó vezetınél tekinthetik
meg.
c) A jelen intézkedésben foglalt rendelkezések vétkes megszegése a közszolgálati jogviszonyból eredı kötelezettségszegésnek minısül.
Melléklet az adatvédelmi szabályzathoz
KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Közigazgatási szerv neve: Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
Székhelyének címe: 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
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Jelen Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Gyomaendrıd
Város Polgármesteri Hivatala közszolgálati nyilvántartásával összefüggı legfontosabb
adatvédelmi, informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza különös tekintettel az adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.
I.
Általános rendelkezések
Jelen Szabályzat a következı jogszabályok rendelkezésein alapul:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;
– a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény;
– a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.);
– a közszolgálati tisztviselık személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyőjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
II.
Részletes szabályok
1. A személyi iratok kezelésének fıbb adatvédelmi követelményei
Közszolgálati szempontból a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) személyi
irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszőnésekor, illetve azt követıen keletkezik és a köztisztviselı személyével összefüggésben
adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
– a személyi anyag (a Kttv. 184. § (1) bekezdés) iratai (a továbbiakban: személyzeti
iratok);
– a közszolgálati alapnyilvántartás iratanyaga;
– a közszolgálati jogviszonnyal összefüggı egyéb iratok;
– a köztisztviselınek a közszolgálati jogviszonnyal összefüggı egyéb jogviszonyaival
kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás stb.);
– a köztisztviselı saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott egyéb iratai.
2. A személyi iratok iktatása
A személyi iratokat külön számtartományon belül győjtıszámon kell iktatni. Az így beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelıen csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra kialakított iratgyőjtıben kell ırizni. Az így elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének
idıpontját is.
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A személyzeti iratokból az iktatóba másolati példányt nem kell lerakni. Az irattárazás a
közszolgálati jogviszony fennállásáig a személyzeti ügyintézınél történik. Az iratgyőjtı és
a benne elhelyezett iratok kezelése a Hivatal személyzeti ügyintézıjének feladata. Az illetmény számfejtésével kapcsolatos iratok tárolása, ırzése, kezelése az illetményszámfejtı
szervezeti egység feladata.
A személyi iratoknak a közszolgálati jogviszony megszőnését követıen történı irattárba
helyezése elıtt az iratgyőjtı tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattárazás tényét, idıpontját és az iratkezelı személyzeti ügyintézı aláírását.
A személyi iratok a köztisztviselıt alkalmazó Hivatal tulajdonát képezik. Az iratokban
szereplı személyes adatokra a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
A közszolgálati jogviszony létrehozását kezdeményezı iratokat – amennyiben a jogviszony nem jött létre – az érintettnek, illetve a személyi anyagot a korábbi munkáltatónak
vissza kell adni. E szabály betartása minden ilyen esetben kötelezı, mivel ellenkezı esetben megsérülhetnek az érintett adatvédelmi jogai.
3. A személyi iratokba történı betekintés szabályai
A személyi iratokba csak az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni:
– a Kttv. 180. § (1) bekezdésben meghatározott személyek;
4. A személyi iratok kezelésének legfontosabb technikai szabályai
A Hivatalnál keletkezett személyi iratok kezelésérıl a jelen közszolgálati adatvédelmi,
valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzatban kell rendelkezni.
A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethetı, amelynek alapja:
a) közokirat, vagy a köztisztviselı nyilatkozata,
b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
c) bíróság vagy más hatóság döntése, illetve
d) jogszabályi rendelkezés.
A közszolgálati jogviszony megszőnése esetén a köztisztviselı személyi iratait – az
irattározási tervnek megfelelıen – a központi irattárban kell elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve, amit a Kttv. 184. § (3) bekezdése alapján átadtak – a közszolgálati jogviszony megszőnésétıl számított ötven évig meg kell ırizni. Tárolásáról és
levéltárba helyezésérıl a Hivatal ügyirat kezelési szabályzatában és irattározási tervében
kell rendelkezni.
A közérdekő adatokon túl a köztisztviselı nyilvántartott adatairól tájékoztatás senki számára nem adható. A köztisztviselı személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet.
5. A felelısségi viszonyok szabályai
1. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggı adatok kezeléséért a Hivatalban
– a jegyzı;
– az érintett köztisztviselı felettese;
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– a köztisztviselı értékelését minısítését végzı vezetı;
– a személyzeti feladatot ellátó köztisztviselı (ügyintézı);
– a köztisztviselı, ügykezelı, fizikai alkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében
tartozik felelısséggel.
2. A jegyzı felel a közszolgálati jogviszonnyal összefüggı adatok védelmére és kezelésére
vonatkozó szabályok megtartásáért és ellenırzéséért. E felelıssége körében gondoskodik:
– a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kiadásáról,
– az ellenırzés módszereinek, eszközeinek kialakításáról és mőködtetésérıl,
– az adatvédelmi szabályok közigazgatási szerven belüli közzétételérıl és megismertetésérıl.
3. A köztisztviselı, ügykezelı, fizikai alkalmazott felelıs azért, hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.
6. A vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó külön szabályok
1) A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselı az általa 2 példányban kiállított vagyonnyilatkozatot, külön-külön zárt borítékban a jegyzı nevében eljáró személyzeti ügyintézınek átadja, aki a borítékra rávezeti a nyilatkozó nyilvántartási
számát, ezzel egyidejőleg a boríték lezárására szolgáló felületen aláírásukkal igazolják az átadást.
2) A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél
marad, másik példányát az ırzésért felelıs az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.
Az iratokat, az arra szolgáló páncélszekrényben helyezi el, mely hivatali helyiség
biztonsági zárral és elektronikus védelmi rendszerrel védett.
3) A vagyonnyilatkozatba való betekintés kizárólag vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése esetén, a 2007. évi CLII. tv. 14. § valamint az 2012. évi CXCIX.
törvény 88. §-ban rögzítettek szerint történhet.
4) A személyes adatok védelmére a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése a)
pontjában foglaltak az irányadó.
7. A számítástechnikai alkalmazással vezetett közszolgálati alapnyilvántartásra vonatkozó különleges biztonsági szabályok
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek közszolgálati alapnyilvántartása 2007. január 1.
napját követıen az államilag kötelezıen elıírt Központi Illetményszámfejtı rendszer
(KIR) nevő programrendszerével történik. A programrendszer alkalmazása során az
alábbi követelményeket kell biztosítani.
1. Az adatbiztonság érdekében:
a) Az adatkezelésre használt számítástechnikai és hagyományos adatfeldolgozó és
adattároló eszközökhöz történı illetéktelen fizikai hozzáférést elektronikus és mechanikus védelmi eszközökkel kell megakadályozni. Ennek érdekében az adatkezelésre és az elektronikus adatkezelést támogató számítástechnikai berendezést tároló
szolgáló helyiséget riasztó rendszerrel kell ellátni, az adatokat tartalmazó nyilvántartásokat páncél- vagy lemezszekrényben kell elhelyezni,
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b) Az adattárolók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának vagy az adattároló eltávolításának a megelızése érdekében az adatokhoz való
hozzáférést több szintő – operációs rendszer, illetve alkalmazás - logikai védelemmel, továbbá az adattárolók fizikai védelmével kell megoldani. Az adatszervert és az
adatfeldolgozást végzı munkaállomás számítógépeket zárható és elektronikus védelemmel felszerelt helyiségben kell elhelyezni.
c) A számítástechnikai és hagyományos adatfeldolgozói rendszerbe illetéktelen bevitel
végrehajtása, vagy a tár tartalmának illetéktelen megismerése, törlése vagy bármilyen
módon való megváltoztatása megakadályozása érdekében ki kell alakítani és rendszeresen karbantartani a hozzáférési jogosultságokat. A jogosultsági szintek kialakításával egy idıben meg kell határozni, hogy ki milyen módon férhet az adatokhoz.
(rendszerszintő, adatkarbantartó vagy adatolvasó szinten)
2. A fizikai biztonság érdekében az alábbi szempontokat kell figyelembe venni és biztosítani:
– az adattároló eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy
elegendı biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erıszakos behatolás, tőz vagy természeti csapás ellen;
– számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adattárolók és adathordozók tárolását, felhasználását és a hozzáférést ellenırizni kell;
– az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást
kell vezetni;
– meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adattároló eszközöket
üzemeltethetik;
– a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) szolgálati
titokként kell kezelni;
– gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak
dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá.
3. Az üzemeltetési biztonság érdekében különösen fontos:
– össze kell állítani és elérhetı helyen kell tartani a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek névsorát, feladataikat körül kell határolni;
– meg kell határozni az adatokhoz való hozzáférés szintjének szabályait;
– külsı személy – pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából – a számítástechnikai eszközökhöz lehetıleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg;
– a számítástechnikai rendszert – ideértve a programokat is – dokumentálni kell. A
rendszer vagy annak bármely eleme csak az arra illetékes személy felhatalmazásával
változtatható meg, amelyet ellenırizni kell;
– a hozzáférés jelszavait idıközönként, de az üzemeltetı személyének megváltozásakor
azzal egyidejőleg meg kell változtatni. Jelszót ismételten nem lehet kiadni
– a számítástechnikai rendszer üzemeltetésérıl – hagyományos vagy automatikus módon – nyilvántartást kell vezetni, amelyet az arra illetékes személynek folyamatosan
ellenıriznie kell;
– a rendszerbe kerülı adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, elcserélésük
vagy meghibásodásuk elkerülhetı, kiküszöbölhetı legyen;
4. Az információ-továbbításakor különösen fontosak az alábbi szempontok:
Meg kell határozni, hogy
71

– a közszolgálati alapnyilvántartás számítógépes információs rendszerébıl adatot szolgáltatni
– mely jogszabály alapján;
– kinek, mely szervnek;
– milyen tartalommal lehetséges;
– a rendszer adminisztrációjának teljes körően tükröznie kell az adatszolgáltatást;
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8. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Munkavédelmi szabályzat
I. FEJEZET
A szabályzat hatálya
1.1
Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése
érdekében az alábbi MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT-ot adom ki, melynek hatálya kiterjed a
munkahely valamennyi dolgozójára, valamint más gazdálkodó szervezetekkel munkaviszonyban
lévı, de a váll. területén rendszeresen vagy ideiglenes munkát végzı munkavállalókra és a munkavégzés hatókörébe tartózkodó dolgozókra, ügyfelekre.
1.2.
A Szabályzatban szabályozandó kérdéseknél a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII.
törvény elıírásain és módosításain, a végrehajtása tárgyában kiadott 5/1993.(XII.26.) MüM rendeleten kívül az ágazati rendelkezéseket is figyelembe kell venni.
- a munkavállalók munkahelyen történı egyéni védıeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményeirıl szóló 65/1999 (XII. 22.) EüM. rendelet.
- a 14/2004 (IV. 19.) FMM. rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjérıl
- a törvény és rendeletek elıírásain és módosításain kívül a tevékenységre vonatkozó ágazati rendelkezések, biztonsági szabályok, irányelvek, ajánlások elıírásai hasonló súllyal, veendık figyelembe.
1.3.
A Szabályzat rendelkezéseinek betartása kötelezı, megszegésük a cselekmény vagy a mulasztás, illetıleg az annak nyomában bekövetkezett esemény súlyától és jellegétıl függıen fegyelmi, szabálysértési vagy büntetıeljárást vonhat maga után.
Az 1993. évi XCIII. törvény 2. §. /3/ bekezdése, valamint a 12. §. értelmében a Szabályzat
elıírása Munkavédelemre vonatkozó Szabálynak minısül.
1.4.
A Szabályzatot évente felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges módosítani kell
Felelıs: jegyzı
II FEJEZET
A munkabiztonsággal kapcsolatos fogalmak meghatározása
1. Baleset
Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsı hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen
vagy aránylag rövid idı alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetve halált okoz.
2. Munkabaleset
Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezet munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétıl és idıpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétıl
függetlenül.
Nem tekinthetı munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezı balesetnek (munkabalesetnek)
az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, ill. a munkahelyérıl a
lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját, vagy bérelt
jármővével történt.
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3. Súlyos munkabaleset
Súlyos az a munkabaleset, amely
a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétıl számított 90
napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; valamely érzékszerv (vagy érzékelı képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentıs mértékő károsodását okozta;
orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást.
4. Foglalkozási megbetegedés
Olyan tartós, huzamos ideig fennálló expozició következtében bekövetkezı
megbetegedés, egészségkárosodás, egészségromlás, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés
során, a munkavégzés helyszínén, vagy azzal
szoros összefüggésben lévı körülmény hatására következik be, vagy az
érvényben lévı Eü.M. rendelet a betegséget foglalkozási
megbetegedés kategóriába sorolja.
5. Veszélyes anyag
Minden anyag, vagy készítmény, amely fizikai, kémiai, vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó, mérgezı, maró, ingerlı, érzékenységet okozó, fertızı, rákkeltı, génkárosító, magzatkárosító, utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlıdését is), egyéb egészség károsító anyag.
6. Veszélyforrás
A munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben jelentkezı minden olyan tényezı, amely a
munkát végzı, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt, vagy ártalmat
jelenthet.
Veszélyforrás lehet:
- fizikai veszélyforrás;
- veszélyes anyag;
- biológiai veszélyforrás;
- fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
7. Kockázat:
A veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a valószínősége.
III. FEJEZET
A munkáltató, munkavédelemmel kapcsolatos feladatai
1. Munkáltatói jogkört gyakorló vezetı feladatai
Felelıs:
−
az irányítása alá tartozó munkahelyeken a dolgozóknak a Munkavédelem és egyéb ágazati Szabályok szabályozásaiban foglalt munkavédelmi elıírások betartatásáért,
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−

−
−
−

az irányítása alá tartozó szervezeti egység (ek) esetében bármely, munkavédelemmel
összefüggı probléma esetén a szükséges intézkedéseket megtenni az 1. számú mellékletben felsorolt egyéni védıeszközök biztosításáért,
munkavédelmi ellenırzések elvégzéséért,
azért, hogy képesítéshez kötött munkakörökben csak megfelelı képesítéssel rendelkezı
munkavállaló kerüljön foglalkoztatásra,
a különbözı ellenırzéseken feltárt - saját hatáskörébe tartozó - hiányosságok felszámolásáért.
A termelési egység vezetıjének távollétében az általa megbízott a felelıs, az irányítása
alatt lévı munkahely, munkavédelmi elıírásainak betartásáért.

Felelıs:
- A Munkavédelmi Szabályzat-ban foglaltak elsajátításáért és azoknak a munkavégzés során
történı alkalmazásáért,
- Az egyéni védıeszközök, védıfelszerelések rendeltetésszerő használatáért és a helyes
használat oktatásáért,
- VI. pontban leírt munkavédelmi ellenırzések elvégzéséért,
- A munkahely területén történt balesetek, sérülések a VII pontban
foglaltak szerinti, a Kft.
ügyvezetı, illetve szükség szerint hatóságok felé történı bejelentésért,
- Az újbelépı, valamint az áthelyezett dolgozók VI. pontban foglaltak szerinti dokumentált
munkavédelmi oktatásáért,
- Ismétlıdı munkavédelmi oktatás megtartásáért.
2. A munkáltatóra vonatkozó munkavédelmi jogszabályok által kötelezı érvénnyel elıirt
egyéb feladatok
A vállalkozás mőködése során az egészséget nem veszélyeztetı biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtéséért a munkáltató a felelıs.
A munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására az arra jogosult külsı
szervezettel, személlyel, vagy saját munkavállalóval szerzıdést kötni, köteles
3. Szakképesítéssel rendelkezı személyek foglalkoztatása
A munkáltató a munkaügyi miniszter 5/l993. (XII. 26.) rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan a rendeletben megjelölt idıtartamra és
képesítési feltételekkel rendelkezı személyt köteles foglalkoztatni az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében.
A munkahely veszélyességi besorolása II veszélyességi osztály
Az alkalmazott létszám alapján állandó munkavédelmi szakember alkalmazása a rendeletben,
elıírt idıtartamban, Kéthetente legkevesebb 1 óra.
Feladatok, amelyek végzése, szaktevékenység, megfelelı végzettségő személy végezheti (legalább munkavédelmi technikus)
1. Üzembe helyezés esetén munkavédelmi szempontú elızetes vizsgálat elvégzése.
2. Újraindításnál a munkavédelmi szempontú vizsgálat lefolytatása.
3. Soron kívüli vizsgálat elvégzése (termelıeszköz meghibásodás esetén)
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4. Egyéni védıeszköz juttatás belsı szabályozásra.
5. Súlyos, vagy tömeges munkabaleset kivizsgálása.

4. Munkavédelmi szakember (Szakosodott külsı vállalkozó) feladatai:
•

A munkavédelmi feladatok ellátására a törvényben, ill. a jogszabályoknak megfelelı
képesítéső dolgozót, megbíz, illetve ezen feladatot szolgáltató személlyel szerzıdést
köt.

•

A munkavédelmi feladatokat ellátó személy által munkavédelmi, biztonságtechnikai
hiányosság felvetése esetén intézkedik annak kijavításáról határidı és felelıs megjelölésével.

•

A tett intézkedéseket folyamatosan ellenırzi.

•

A munkaeszközök biztonságos állapotát rendszeresen ellenırizteti, idıszakos felülvizsgálatáról gondoskodik.

•

Az elektromos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát elvégezteti a jogszabály elıírásai szerinti idıben.

•

A foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi elıírások betartásáról gondoskodik oly módon, hogy munkába állást megelızıen a szerzıdéskötés feltétel a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése „alkalmas” orvosi minısítés.

•

Gondoskodik a munkába álláskor meghatározott, az adott dolgozó munkakörének
megfelelı munkavédelmi oktatásban történı részesítésérıl oly módon, hogy az a
készség szintjén elsajátítsa.

•

Meghatározza a munkavédelmi oktatások dokumentálásának módját.

•

Gondoskodik a munkabalesetek hatályos jogszabályban foglalt módon történı bejelentésérıl, nyilvántartásáról és kivizsgálásáról.

•

Biztosítja a munkavállalók alanyi jogán szervezıdı munkavédelmi képviselı hálózat
törvényben meghatározott tevékenységét, a munkavállalókat érintı döntéshozatal
elıtt a képviselıvel egyeztet.

•

A dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos panaszainak elbírálását a munkáltató véleményét figyelembe véve a panasz természetétıl függıen intézkedik 15 napon belül.

•

Gondoskodik a munkahelyek megfelelı elsısegélynyújtó felszerelésének biztosításáról.

•

Gépek, berendezések, új technológiák, üzembeállítását megelızıen gondoskodik az
üzembe helyezést megelızı munkavédelmi felülvizsgálatról a törvényben elıírtaknak
megfelelıen.

•

Biztosítja a munkaköri ártalmak figyelembe vételével a jogszabályban meghatározott
egyéni és kollektív védıeszközöket, védıfelszereléseket. Az egyéni védıeszközök,
védıfelszerelés biztosításának rendjét a törvényben foglaltak szerint kidolgozza.
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•

A munkavégzés körülményeihez igazodó, az esetleges veszélyek figyelembevételével
megfelelı munkaeszközöket biztosítja.
IV. Fejezet
A munkavállalók kötelezettségei és jogai

1. A munkavállalók munkavédelmi feladatai
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzésére vonatkozó szabályok, megtartásával végezhet
munkát.
Feladata:
–

A "Munkavédelmi Szabályzat"-ban foglaltakat elsajátítása és azoknak a munkavégzés
során történı alkalmazása,

–

A rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról meggyızıdni, azt
rendeltetésének megfelelıen és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára a
szabályozásokban meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni,

–

Az egyéni védıfelszerelést rendeltetésének megfelelıen használni,

–

A munkavégzéshez az elıírt munkaruházatot viselni,

–

Munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,

–

A veszélyt jelentı rendellenességet, üzemzavart tıle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre
intézkedést kérni a felettesétıl,

–

A baleset, sérülés és rosszullét a 7.11. pontban foglaltak szerinti jelentéséért,

−

A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során, alkalmazni, a részére elıírt munkaköri alkalmassági vizsgálaton részt
venni.

2. A munkavállaló alkalmazásának munkavédelmi feltételei
2.1. Munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
2.2. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
Az alkalmazást, munkavállalói szerzıdéskötést megelızıen a munkáltató feladata a 33/1998
(VI. 24.) Népjóléti Miniszteri rendelet elıírásainak megfelelıen a 1993 évi XCIII törvény 87. §ának a) pontja szerint szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatni kívánt dolgozó esetében
munkaközi alkalmassági vizsgálat elvégzése.
A munkaközi alkalmassági vizsgálat célja annak megállapítására, hogy egy meghatározott munka közben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy
számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
Az alkalmazás feltétele, ha a foglalkozás egészségügyi orvos a vizsgálatra utaltat a munkakör
ellátására „alkalmas”-nak találja és a munkavégzésre korlátozás nélkül, javasolja vagy olyan
korlátozásokat ír elı, amely a munkavégzést nem befolyásolja.
Elızetes munkaközi, szakmai, illetve személyi higiénés orvosi vizsgálatra kötelezettek köre.
- minden munkavállaló munkavégzés megkezdését megelızıen.
- munkaköri munkahely megváltoztatása elıtt.
- fizikai munkavégzés elıtt
- fiatalkorú esetében

77

- nem fizikai munkakörben eltérı, vagy nagyobb megterhelést jelentı igénybevétel esetén
- a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja.
A munkáltató és foglalkozás egészségügyi szolgáltató nyújtója közös véleménye alapján a munkáltatóra nézve a munkakörülmények, munkakörnyezet, expozíciós hatások az egészségét, biztonságát nem veszélyeztetik.
A szakmai alkalmassága, ismeretei megfelelıek.
A szükséges munkavédelmi szabályokra vonatkozó részét képes elsajátítani, és alkalmazni.
2.3. Az alkalmazás feltétele:
A munkavállalók ismétlıdı egészségügyi vizsgálatának gyakoriságát a 4 sz. melléklet.
Az idıszakos orvosi vizsgálatok rendje" címő melléklet tartalmazza.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál a munkavállalónak a kitöltött beutaló lappal és a munkahely által rendszeresített, az idıszakos orvosi munkaköri orvosi vizsgálatok meglétének igazolására rendszeresített őrlappal kell jelentkezni.
A munkahelyi vezetık az idıszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelesek a munkavállalót
munkaidı alatt elengedni.
Aki a vizsgálaton saját hibájából nem jelent meg, azt fel kell szólítani a vizsgálat pótlására. Ha a
felszólításnak az elıírt határidın belül nem tesz eleget, a munkától el kell tiltani.
Az idıszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a határnap lejárta elıtt kell elvégezni.
Az orvosi vizsgálat eredményét igazoló „Elsıfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény”
címő nyomtatványt a munkahelyi vezetı köteles megırizni.
A vizsgálatok meglétének nyilvántartását a munkáltató végzi.
2.4. Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
Soron kívüli alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót:
−
ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetıen alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
ellátására,
−
heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlıdı munkabaleset elıfordulását követıen,
−
a munkavállaló olyan betegsége vagy rosszulléte esetén, amely feltehetıen munkahelyi
okokra vezethetı vissza,
−
30 napos keresıképtelenséget követıen,
−
ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi okok miatt – 6 hónapot meghaladóan
szünetel.
2.5. Munkavédelmi képzés rendje
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
−
munkába álláskor,
−
munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
−
munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszközök üzembe helyezésekor;
−
új technológia bevezetésekor, elsajátítsa és a foglalkozás teljes idıtartama alatt, rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
A munkabiztonsági oktatásban elıírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!
2.6. Újbelépı és áthelyezett dolgozók munkavédelmi oktatása
Az újbelépı dolgozók munkába állás elıtt kötelesek részt venni „Oktatási napló”-ban
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dokumentált munkavédelmi oktatáson.
Az oktatás alkalmával 1 órás elméleti munkavédelmi oktatás és 1 órás gyakorlati oktatás a
munkavégzés helyszínén, amelynek megtartásáért és dokumentálásáért a munkahely vezetıje
felel.
Az oktatások tematikáját a munkahelyi vezetınek kell elkészítenie, aktualizálnia. Ha a kiadott
tematika nem változik, akkor a meglévı az irányadó.
Az egyik munkahelyrıl a másikra áthelyezett dolgozót 1 órás gyakorlati oktatásban kell
részesítenie a terület vezetıjének, amelynek dokumentálását az Oktatási napló-ban el kell
végezni.
3. A munkavállalók jogai
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:
• az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban elıírt védıintézkedések megvalósulását.
• az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetıség biztosítását.
• a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védıeszközök, az elıírt védıital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetıség biztosítását.
V. FEJEZET
Az egészséget nem veszélyeztetı biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása
1.- A munkáltató kötelessége:
- A munkavégzés körülményeinek, környezetének az alkalmazott technológia, gépi berendezések
mőszaki állapotának olyan szinten tartása, amely a munkát végzı munkavállalóra az elvárható
mértéknél nem jelent nagyobb sérülési, és egészségkárosodási kockázatot.
- Ennek érdekében a következı intézkedések megtételére kötelezett:
- Újonnan létesülı munkahely munkabiztonsági, munkaegészségügyi üzembe helyezési eljárás
lefolytatása.
- Elektromos hálózat, elektromos gép berendezés érintésvédelmi felülvizsgálata, illetve, 3 évenkénti ismétlése.
- Az 5/1993 (XII. 26.) MÜM rendelet 21.§ (2) (5) pontja, illetve egyéb jogszabályok alapján, vagy
a munkáltató által veszélyesnek ítélt gépi
berendezések munkabiztonsági üzembe helyezése
illetve idıszakos
biztonsági
felülvizsgálat elvégzése a törvényben elıírt módon.
- A munkahelyen alkalmazott veszélyesnek minısített berendezések:
• Jelenleg ilyen gép nincs
- Rendszeres ellenırzés (szemle megtartása) munkabiztonsági kockázatok, egészségkárosító kóroki
tényezık feltárása.
- Az épületek, helyiségek, technológiák, gépi eszközök, szerszámok tervszerő karbantartása, nyilvántartások vezetése.
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- Szemrevételezés, tapasztalatok mellett mőszeres méréssel végzése (komfort hımérséklet, légcsere, légszennyezés, zaj, rezgés, megvilágítottság egyéb, a munkahely sajátosságaiból adódó környezeti hatások számszerő meghatározása).
- Munkahelyi kockázatbecslés elvégzése, vagy elvégeztetése, amely teljes körően törekedjen a
munkahely bemutatására, a munkavégzés jellegére, munkahelyek, munkakörök szerint. Ergonómiai munkakörnyezeti hatások bemutatására. A munkahely bemutatását követıen, részletesen be
kell mutatni a munkavégzés közben fellelhetı veszélyforrásokat, károsító hatásokat, a kollektív
védelem eszközeit, a tervezett intézkedéseket, és a károsító hatások kivédésének egyéni védelmet
biztosító eszközeit, ha a kollektív védelem nem nyújt elégséges védelmet.
2. A munkahelyeken végzett tevékenységek munkavédelmi elıírásai
-

Általános magatartási szabályok, munkavégzési elıírások.

-

A munkahelyen a közlekedési, menekülési útvonalakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. Közlekedésre alkalmas állapotáról köteles gondoskodni.

-

A berendezések mőszaki állapotát a dolgozó köteles minden munkakezdéskor szemrevételezéssel ellenırizni.

-

A Polgármesteri Hivatal valamennyi munkahelyén szeszesital fogyasztása tilos!

-

Villamos berendezésekkel és villamos munkákkal kapcsolatos elıírások:
A munkahelyek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának (érintésvédelmi, tőzvédelmi
szabványossági, villámvédelmi) elvégeztetése az elsı számú vezetı feladata.
A villamos berendezésekre rendszeresített védıburkolatokat eltávolítani, a védelmet kiiktatni, hibás berendezést üzemeltetni tilos.
A villamos berendezéseken szerelési, karbantartási és javítási munkát csak megfelelıen
szakképzett és a feladatra kioktatott dolgozóval szabad végeztetni.

Külsı munkavállalók munkavégzésére vonatkozó elıírások
Más szervezetek, vagy külsı vállalkozók dolgozói a munkahely üzemeltetésébe tartozó létesítményeken végzett munkájuk során kötelesek betartani a vonatkozó biztonsági elıírásokat.
Egyedül nem végezhetı munkafolyamatok
Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol fennáll annak a veszélye, hogy az esetlegesen bekövetkezı
üzemzavar cselekvési hiba, vagy egyéb ok miatt az ott dolgozó veszélyhelyzetbe kerül és nem képes önmagát menteni, nem szabad egyedül munkát végezni.
Nemdohányzók védelme:
A nemdohányzó munkavállalók egészségének védelme érdekében nem megengedett a dohányzás
abban a munkatérben, ahol nem dohányzók is tartózkodnak.
Munkahelyenként, dohányzóhelyként külön helyiségek, vagy külsı terek vannak kijelölve. A dohányzásra kijelölt helyen cigaretta győjtésére és kioltására hamutálat kell elhelyezni.
A képernyıs irodai munkavégzés követelményei
A munkafolyamatokat úgy kell megtervezni, hogy a folyamatos képernyı elıtti munkavégzést
óránként legalább tízperces – össze nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá, hogy a képernyı elıtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
3. Egészségügyi alkalmasság
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• A munkaköri alkalmasság elbírálásához munkaviszony létesítése elıtt, majd a munkaviszony
fennállása alatt rendszeres idıközökben a 33/1998. (VI. 24.) Népjóléti Miniszter rendelete szerinti foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálaton kell részt venni minden dolgozónak.
• A vizsgálatokat a fenti rendelet mellékletében szereplı nyomtatványokat kell alkalmazni.
4. Egyéni védıeszközök biztosításának rendje
A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. Törvény 87. §. 9/a és a 65/1999. (XII. 22.) EüM. rendelete pontja alapján a munkavállalónak minısülı személyre a védıeszköz és védıfelszerelés juttatásának szabályai a következık szerint vonatkoznak.
Juttatási szabályok:
1.
Az egyéni védıeszközt a dolgozó rendelkezésére kell bocsátani akkor, amikor az, az egészséget veszélyeztetı tevékenységet megkezdi.
2.
Az egyéni védıeszköz, védıfelszerelés a gazdálkodó szervezet tulajdona, így annak biztosítása is a gazdálkodó szervezet feladata.
3.
Csak olyan egyéni védıeszközt szabad kiadni, amely rendelkezik a jogszabályban meghatározott munkavédelmi minısítéssel és azon a minısítı jel fel van tüntetve.
4.
Az egyéni védıeszközöknek, védıfelszereléseknek kihordási idıt meghatározni nem lehet,
amennyiben elveszti védıképességét az eszköz, haladéktalanul ki kell cserélni.
5.
A munkáltató köteles folyamatosan ellenırizni a védıeszközök rendeltetésszerő használatát, amennyiben a dolgozó nem használja a rendelkezésére bocsátott védıeszközt, figyelmeztetni
kell a használatára. Amennyiben ennek ellenére sem használja, úgy a munkából ki kell állítani a
munkahelyrıl el kell távolítani. A felfüggesztés - munkából kiállítás - idejére a dolgozónak munkabér nem számfejthetı.
6.
Amennyiben a védıeszköz, védıfelszerelés nem rendeltetésszerő használat következtében
rongálódik meg, úgy azt a dolgozónak meg kell térítenie a munkáltató felé.
7.
A védıeszközt, védıfelszerelést a dolgozó a munkahelyen köteles tartani és csak ott használhatja, azt hazavinni, nem a munkáltató érdekében végzett munkához használni csak a munkáltató külön engedélyével lehet, és ha a közegészségügyi érdekeket nem sért.
8.
Az egyéni védıeszközök tisztításáról a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni, amenynyiben a tisztítást a dolgozó végzi, erre megállapodást kell kötni és a dolgozó részére meg kell
téríteni.
9.
A dolgozó köteles a munkavégzés során a védıeszközt, védıfelszerelést rendeltetésszerően
használni, a körülményekhez képest azt maximálisan megóvni, - az egyéni védıeszközt névre (személyre szólóan kell kiadni.
10. Egyéni védıeszköz biztosítandó minden munkát végzınek függetlenül attól, hogy milyen jogviszonyban végez munkát. (külsı munkáltató, társadalmi munka, közmunka stb.)
11.A munkáltató köteles a dolgozó részére olyan védıfelszerelést biztosítani, amely az adott technológia, munkafolyamat egészségkárosító hatása ellen véd, ugyanakkor annak használata a munkavégzéstıl a dolgozó figyelmét nem vonja el.
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12. A dolgozó joga a munka megtagadása, amennyiben a munkáltató nem biztosítja az ártalom
ellen a védıeszközöket, mindaddig, amíg azt nem bocsátja rendelkezésre, erre az idıre munkabér
megilleti.
13.Az egyéni védıeszköz minden esetben, természetben juttatandó, azt pénzben megváltani nem
lehet.
14.Az egyéni védıeszközbıl - az esetleges csere biztosításához - raktárban minimál készletet kell
tartani, vagy forgalmazóval megállapodást kell kötni, aki biztosítja az azonnali vásárlási lehetıséget.
• az egyéni védıeszközök juttatásának belsı rendjét, valamint a védıital és tisztálkodási eszközök, szerek juttatását írásban kell meghatározni munkabiztonsági szaktevékenység keretében
(melléklet 1.sz. 2. sz. 3. sz.)
• csak minıségi bizonyítvánnyal rendelkezı egyéni védıeszközt szabad használni
VI. FEJEZET
Munkavédelmi ellenırzések rendje
1. Munkavédelmi ellenırzések
Az ellenırzésekre kötelezett személyeket és az ellenırzések gyakoriságát, a munkaköri leírás
tartalmazza.
Az ellenırzésének általános szempontjai:
−
az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményei meglétének
ellenırzése (pl.: megvilágítás, munkahelyi klímatényezık, speciális ártalmak),
−
az elızı ellenırzésen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések ellenırzése,
−
személyi feltételek megléte (oktatások, vizsgák, orvosi és alkalmassági vizsgálatok, stb.),
−
Gépek, berendezések, jármővek, szerszámok, anyagok eszközök mőszaki állapota, munkavégzésre alkalmassága.
−
az elıírt minimális mőszaklétszám megléte,
−
a technológiai és munkafegyelem betartása, a munkavállalók munkavégzésre alkalmas
állapota,
−
munkahelyi rend, tisztaság,
−
munka- és védıruha használatának, állapotának ellenırzése,
−
védı- és elsısegélynyújtó felszerelések megléte, állapota,
−
biztonságos munkavégzéshez szükséges, érvényes dokumentumok (munkavédelmi szabályzat, biztonságtechnikai bizonyítványok, orvosi vizsgálatok dokumentumai, idıszakos biztonsági felülvizsgálatok dokumentumai) megléte.
Az elvégzett ellenırzés tényét és megállapításait írásban kell rögzíteni. A megállapítások
mellett rögzíteni kell a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatot, valamint annak
végrehajtásáért felelıs személy (ek) megnevezését és a végrehajtás határidejét.
A feljegyzés 1 példányát az ellenırzést végzı személynek az ellenırzést követı 3 munkanapon
belül át kell adni a felelıs vezetınek.
2. Alkoholszondás vizsgálatok
A munkahely minden munkavállalója köteles munkahelyén úgy megjelenni és munkaidejében
úgy munkát végezni, hogy szervezetében ne legyen szeszesital fogyasztásból származó alkohol,
illetve kábító hatású anyag.
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A szervezet vezetıi – irányításuk alá tartozó területen, ellenırzési feladatuk végzése során – jogosultak és kötelesek ellenırizni, hogy alkohol hatása alatt álló munkavállalót a munkahelyen
foglalkoztatnak-e.
A munkavállaló köteles az esetleges ellenırzésnek alávetni magát, amelynek elvégzéséhez
legalább 1 tanú jelenléte szükséges.
A vizsgálat tényét minden esetben az "Ellenırzési napló"-ban kell rögzíteni, a pozitív
eredmény esetében pedig "Jegyzıkönyv"-et kell felvenni.
Az alkoholszondás ellenırzésre jogosult, a munkahely minden vezetı beosztású dolgozója:
−
Munkáltatói jogkört gyakorló vezetık.
Azt a munkavállalót, aki alkohol, munkavégzést gátló gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt
áll, a munkavégzéstıl el kel tiltani és munkanapját igazolatlan hiányzásnak kell tekinteni.
Ha a munkavállaló az alkoholos állapot vizsgálatának elvégzését kellı alap nélkül megtagadja,
ezáltal a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi, munkajogi vétséget
követ el.
Ha a munkavállaló az alkoholszondás vizsgálat eredményét vitatja, a kérdés eldöntése érdekében a munkáltató az arra illetékes egészségügyi intézménytıl (orvosi rendelı, kórház) véralkohol vizsgálatot kérhet.
Munkabaleset esetén, ha a sérült alkoholos befolyásának gyanúja fennáll, a munkáltató kérheti a
véralkohol-vizsgálatot attól az egészségügyi intézettıl, ahová a sérültet beszállították.
VII. FEJEZET
Munkabaleset, foglalkoztatási megbetegedés kezelésére vonatkozó szabályok
1 Munkabalesetekkel kapcsolatos elıírások
1,1. A munkabaleset bejelentése és kivizsgálása
1,2 Bejelentési kötelezettség
A munkavállaló munkabalesetét köteles közvetlen felettesének azonnal jelenteni. Amennyiben
egészségi állapota, vagy egyéb ok miatt ebben akadályozva van, a jelentést munkatársa köteles
megtenni. A munkahelyi vezetı a tudomására jutott balesetet köteles kivizsgálni vagy súlyos
baleset esetén szaktevékenység keretében foglalkoztatott dolgozóval, vagy külsı szakemberrel
kivizsgáltatni. A vizsgálatot a munkáltató tudomására jutást követı 24 órán belül, ill. az elsı
munkanapon kell megkezdeni. Súlyos vagy a sérült halálával járó munkabaleset esetén, a helyszín biztosítása mellett, azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
A balesetek, sérülések bejelentéséért a közvetlen munkahelyi vezetı, ill. mindenkori helyettese
a felelıs.
1,3. Azonnali bejelentési kötelezettség
Súlyos munkabalesetet az alábbi szerveknek kell bejelenteni:
−
Megyei Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelıségnek,
−
területileg illetékes Rendırkapitányságnak (a sérült halála esetén).
Távbeszélın történt bejelentést 24 órán belül írásban vagy Fax-on is meg kell ismételni.
A munkahely területén gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók, alvállalkozók a tevékenységük során bekövetkezı azonnali bejelentésre kötelezett munkabaleseteket kötelesek jelenteni.
A hatóságok felé történı bejelentés a vállalkozó, vagy gazdasági szervezet feladata.
1,4. Munkabaleset kivizsgálása
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A munkáltató kötelessége a tudomására jutott baleset kivizsgálását legfeljebb 24 órán belül, ill.
az eseményt követı elsı munkanapon megkezdeni és a lehetı legrövidebb idı alatt befejezni. A
kivizsgálás célja a munkabalesetet kiváltó tárgyi, környezeti, szervezési, vagy személyi okok
feltárása, az ok-okozati összefüggések megállapítása és ennek alapján a szükséges megelızı intézkedések megtétele.
A kivizsgálásban kötelezıen résztvevı személyek:
−
súlyos baleset esetén, munkabiztonsági szakember,
−
a közvetlen munkahelyi vezetı,
−
a sérült,
−
szemtanúk, szükség esetén sérült munkatársai,
−
munkavédelmi képviselı.
1,5. Munkanap kieséssel nem járó baleseteket
A munkahelyi vezetı a munkavédelmi képviselı bevonásával vizsgálja ki. A baleset tényét, körülményeit, munkabaleseti nyilvántartási naplóban kell, rögzíteni. A munkabaleseti nyilvántartásban szereplı tények, körülmények alapján köteles döntést, intézkedéseket foganatosítani a
hasonló balesetek megelızése érdekében.
2. Munkabaleseti jegyzıkönyv felvétele
A keresıképtelenséggel járó munkabalesetekrıl jogszabályban meghatározott formátumú jegyzıkönyvet kell a munkáltatónak felvennie.
A jegyzıkönyv elkészítésének alapját képezik a meghallgatási jegyzıkönyvek, helyszíni szemle
tapasztalatai, helyszínrajz vagy fénykép, videofelvétel, esetlegesen szakértıi vélemények. A dokumentációkon is fel kell tüntetni a munkabaleset nyilvántartási számát. A munkabaleseti jegyzıkönyv 1 példányát köteles a felgyógyulást követıen, de legkésıbb a tárgyhót követı hónap 8.
napjáig megküldeni:
−
Megyei Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelıség (1 pld.)
−
Egészségügyi biztosító (1 pld.)
−
A sérült
−
Sérült (halála esetén a közvetlen hozzátartozó) (1 pld.)
−
Munkáltatói irattár (1 pld.)
3. Munkabaleseti nyilvántartás, egyeztetés
A munkabaleseteket nyilvántartása a munkáltató feladata. Munkabaleseti jegyzıkönyvek összesítıjét egyeztetni kell a társadalombiztosítási kifizetıhely "Baleseti táppénzes jegyzék"-ével a kiesett
munkanapok nyilvántartása céljából.
A munkáltató minden munkabalesetrıl köteles az alábbi adatokat nyilvántartani:
−
−
−
−
−
−

a munkabaleset – minden évben 1-es sorszámmal kezdıdı – számát,
sérült neve, születési helye, anyja neve,
sérült munkaköre,
sérülés idıpontját, helyszínét, jellegét,
a sérült ellátására tett intézkedés,
annak a tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját,

A vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplı sorszámmal kell ellátni.
Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzıkönyvön is fel kell tüntetni.
4. Baleseti kártérítés rendje
A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkabalesetbıl vagy egészségügyi ártalomból bekövetkezett sérelmébıl keletkezett teljes kárát.
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Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett
elı.
A munkáltató a munkabalesetrıl készült jegyzıkönyv megküldésével egyidejőleg, de legkésıbb
a sérüléstıl számított 15 napon belül köteles a munkavállaló részére a rendelet szerint „Kárigény felhívás és bejelentési felhívás”-t megküldeni.
A munkavállalónak a kárigény bejelentéséhez csatolni kell a kár összegének megállapításához
szükséges bizonylatokat (számlák, jegyek, igazolások stb.).
A munkáltató a kárigény bejelentésére 15 napon belül írásbeli indokolt választ ad.
Amennyiben a kárigény megalapozott, a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló kárát 60 napon belül kifizesse.
Munkavállaló a kárigényét az elévülési idın belül – 3 év – jelentheti be.
5.

Foglalkozási betegségek bejelentése

• a foglalkozási megbetegedéseket a vonatkozó Népjóléti Miniszteri rendelet alapján a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezı ÁNTSZ felé kell bejelenteni.
• Jelentési kötelezettség azt az Eü. intézményt, orvost terheli, aki a betegséget felfedezi, észleli.
5600. Békéscsaba, Gyulai u. 61.
Telefon: 66-454-154.
VIII. FEJEZET
Nık, fiatalkorúak, csökkent munkaképességőek foglalkoztatásának rendje, kiemelt vagy fokozott igénybevétellel járó munkaköri alkalmasság szabályai
33/1998 (VI.24.) NM rendelet elıírásai figyelembevételével.
- Számú melléklet- Járványügyi érdekbıl kiemelt munkakörök, tevékenységek felsorolása.
- Számú melléklet- Fizikai, kémiai, kóroki tényezık, amelyek expozíciója idıszakos munkaköri
alkalmassági vizsgálatok rendje.
- Számú melléklet- Fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörök, tevékenységek.
- Számú melléklet- Fokozott pszihés terheléssel járó tevékenységek
- Számú melléklet- pszihoszociális kóroki tényezık hatásának kitett munkavállalók
- Számú melléklet- A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylı
megterhelések.
- Számú melléklet – Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a sérülékeny csoportok
foglalkoztatásával összefüggésben, az alkalmassági vizsgálat keretében kockázatbecslés szükséges.
IX. FEJEZET
Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
A Mvt VI fejezet 70-71-72-73-74-75-76 §
-A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztetı, és biztonságos munkavégzéssel összefüggı jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselıt, vagy képviselıket választani.
- A munkavédelmi képviselı jogai, kötelességei:
- jogosult a munkahely biztonságát, egészséget befolyásoló körülmények vizsgálatára, tájékozódására.
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- A munkabiztonság érdekében tett intézkedésének megvalósulásáról.
- A munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védıeszközök biztonságos állapotának meglétérıl jogosult tájékozódni.
- Jogosult belépni és tájékozódni a munkahely területére, munkaidı alatt kikérni az ott dolgozók véleményét.
- A munkáltató részérıl, kötelezı a képviselı bevonására a munkavállalók biztonságát,
egészségét, munkakörülményeit befolyásoló döntések elıkészítésében.
- tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzést.
- véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedések meglétét.
- részt vehet a munkabaleset kivizsgálásában, a foglalkozási betegség okainak feltárásában,
véleményt nyilváníthat, amelyet rögzíteni kell.
- ha kétségei merülnek fel munkavédelmi, hatósághoz fordulhat, és kérheti segítségét, közremőködését.
- részt vehet a munkavédelmet, munkabiztonságot érintı hatósági ellenırzésekben, és közölheti véleményét.
- vitás kérdések eldöntéséhez, munkabiztonságot érintı kérdésekben, munkáltatóval történı
egyeztetés alapján szakértı részvételi igényelheti munkáltató költségére.
- munkabiztonságot érintı szabályok, szabályzatok, kiadásához a munkavédelmi képviselı
egyetértése szükséges.
- képviselı által feltett, vagy kifogásolt kérdésekre 8 napon belül a munkáltató köteles írásos
választ adni, vagy intézkedni.
- a munkáltatónak biztosítania kell a munkavédelmi képviselı jogainak gyakorlását.
- indokolt eljáráshoz, átlagkeresettel fizetett szabadidıt.
- szükséges eszközöket.
- meghatározott idıtartamú képzési lehetıséget.
- munkajogi védelmet.
X. FEJEZET
Záró rendelkezés
A jelen Munkavédelmi Szabályzatban nem érintett kérdésekben a kötelezı érvényő egyéb munkavédelemre vonatkozó törvényi elıírások, miniszteri rendeletek, ágazati szabályok az irányadók.

Melléletek felsorolása:
1, A munkahelyi veszélyforrások, és egyéni védıeszközök biztosítása.
2, A munkahelyi védıital biztosítás szabályai.
3, A munkahelyi tisztítószerek, bırvédı eszközök biztosításának szabályai.
4, Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok gyakorisága, nyilvántartása.

1. számú melléklet
Egyéni védıeszközök, biztosításának rendje
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A 77/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelettel módosított 65/1999. (XII. 22.) EüM. rendelete és a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. Törvény 87. §. 9/a pontja és az azt módosító 2004 évi XI. és
XXVIII törvény alapján munkavállalónak minısülı személyre a védıeszköz és védıfelszerelés
juttatásának szabályai a következık szerint vonatkoznak.
Juttatási szabályok:
1.
Az egyéni védıeszközt a dolgozó rendelkezésére kell bocsátani akkor, amikor az, az egészséget veszélyeztetı tevékenységet megkezdi.
2.
Az egyéni védıeszköz, védıfelszerelés a gazdálkodó szervezet tulajdona, így annak biztosítása is a gazdálkodó szervezet feladata.
3.
Csak olyan egyéni védıeszközt szabad kiadni, amely rendelkezik a jogszabályban meghatározott munkavédelmi minısítéssel és azon a minısítı jel fel van tüntetve.
4.
Az egyéni védıeszközöknek, védıfelszereléseknek kihordási idıt meghatározni nem lehet,
amennyiben elveszti védıképességét az eszköz, haladéktalanul ki kell cserélni.
5.
A munkáltató köteles folyamatosan ellenırizni a védıeszközök rendeltetésszerő használatát, amennyiben a dolgozó nem használja a rendelkezésére bocsátott védıeszközt, figyelmeztetni
kell a használatára. Amennyiben ennek ellenére sem használja, úgy a munkából ki kell állítani a
munkahelyrıl el kell távolítani. A felfüggesztés - munkából kiállítás - idejére a dolgozónak munkabér nem számfejthetı.
6.
Amennyiben a védıeszköz, védıfelszerelés nem rendeltetésszerő használat következtében
rongálódik meg, úgy azt a dolgozónak meg kell térítenie a munkáltató felé.
7.
A védıeszközt, védıfelszerelést a dolgozó a munkahelyen köteles tartani és csak ott használhatja, azt hazavinni, nem a munkáltató érdekében végzett munkához használni csak a munkáltató külön engedélyével lehet, és ha a közegészségügyi érdekeket nem sért.
8.
Az egyéni védıeszközök tisztításáról a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni, amenynyiben a tisztítást a dolgozó végzi, erre megállapodást kell kötni és a dolgozó részére meg kell
téríteni.
9.
A dolgozó köteles a munkavégzés során a védıeszközt, védıfelszerelést rendeltetésszerően
használni, a körülményekhez képest azt maximálisan megóvni, - az egyéni védıeszközt névre (személyre szólóan kell kiadni.
10. Egyéni védıeszköz biztosítandó minden munkát végzınek függetlenül attól, hogy milyen jogviszonyban végez munkát. (külsı munkáltató, társadalmi munka, közmunka stb.)
11.A munkáltató köteles a dolgozó részére olyan védıfelszerelést biztosítani, amely az adott technológia, munkafolyamat egészségkárosító hatása ellen véd, ugyanakkor annak használata a munkavégzéstıl a dolgozó figyelmét nem vonja el.
12. A dolgozó joga a munka megtagadása, amennyiben a munkáltató nem biztosítja az ártalom
ellen a védıeszközöket, mindaddig, amíg azt nem bocsátja rendelkezésre, erre az idıre munkabér
megilleti.
13.Az egyéni védıeszköz minden esetben, természetben juttatandó, azt pénzben megváltani nem
lehet.
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14.Az egyéni védıeszközbıl - az esetleges csere biztosításához - raktárban minimálkészletet kell
tartani, vagy forgalmazóval megállapodást kell kötni, aki biztosítja az azonnali vásárlási lehetıséget.
• az egyéni védıeszközök juttatásának belsı rendjét, valamint a védıital és tisztálkodási eszközök, szerek juttatását írásban kell meghatározni munkabiztonsági szaktevékenység keretében
(melléklet 1.sz. 2. sz. 3. sz.)
• csak minıségi bizonyítvánnyal rendelkezı egyéni védıeszközt szabad használni

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
Székhelye: Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 1
Munkakörök, munkavégzés jellege.
- Számítógép elıtti ülımunka.
2. sz. melléklet
Védıital, ivóvíz biztosításának rendje
- A munkáltató köteles a jogszabályban (szabályban) elıírt minıségő, hımérséklető (17 C
fok) és korlátlan mennyiségő ivóvizet biztosítani a foglalkoztatottak részére. Kiegészítésként - szikvíz igény szerint.
- 1 db egyedi jelöléssel ellátott ivópoharat kell személyenként biztosítani ivás céljára, amelyet
megfelelı tároló helyen kell elhelyezni.
- Tartósan rendkívüli körülmények között dolgozók (+4 C fok alatt) részére melegedı helyet
és melegítı italt (Cukor+tea+izesítı) teát kell biztosítani naponta több alkalommal. Magasabb hımérséklet (4 C fok felett) a szolgáltatás gyakorisága, csökkenthetı napi 1-2 alkalomra.
-

Tartósan meleg idıjárási körülmények között, ha a napi csúcshımérséklet meghaladja a 28
C0 – fokot, a meleg egészségkárosító hatásának csökkentése érdekében, intézkedéseket kell
foganatosítani.

-

Célszerő, a napi munkaidıt olyan módon megosztani, vagy szervezni más helyszínekre,
hogy a nap legmelegebb óráiban ne legyenek a dolgozók a tőzı napon.

-

Árnyékos, vagy a környezeti hımérséklettıl alacsonyabb hımérséklető pihenıhely biztosításával elısegíteni a regenerálódást.

-

Korlátlan mennyiségben és minıségben ivóvíz álljon rendelkezésre, amelynek hıfoka ne
haladja meg a +17 C0 – fokot. A folyadékszükséglet egy részét szénsavas ásványvízzel,
vagy szódavízzel kell biztosítani.

- A védıital és ivóvíz biztosítása helyszínre juttatása a munkáltató feladata, de megegyezhet a
munkavállalókkal, hogy a biztosított alapanyag felhasználásával ık készítsék, el pld a forró
teát vagy szállítsák a helyszínre a biztosított edényzetben az ivóvizet

3. sz. melléklet
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat rendje
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Munkába állás elıtti munkaegészségügyi orvosi vizsgálatra kötelezettek
• minden ujjbelépı dolgozó
Vizsgálatok köre - A munkahelyi ártalom, kóroki tényezık, járványügyi szempontok, figyelembe
vételével a vizsgálatokat végzı orvos elıírása szerint.
Ismétlıdı orvosi vizsgálat rendje: (33/1998. (VI. 24.) NM rend.)
Módosító körülmények, figyelembe vétele nélkül alap esetben a vizsgálatok gyakorisága a következı
• 18 életév alatti és 50 év feletti dolgozók
évenként
• 40 életévet betöltött 50 év alatti dolgozók
2 évenként
• 18 életévet betöltött és 40 év alatti dolgozók
3 évenként
A 33/1998. (VI.24.) Népjóléti Miniszteri rendelet 6. §., illetve a rendelet 8-9 számú mellékletében felsorolt kóroki tényezık, járványügyi szempontok figyelembe vételével az ÁNTSZ foglalkozás egészségügyi szakorvosa az ismétlıdı vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgálatok körét
személyenként és munkakörönként az alábbiak szerint határozza meg.
Nyilvántartás formája
Sor Dolgozó neve Szül. éve Vizsgálatok köre Következı szám
1.
2.
3.
4.
stb.
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vizsg. éve

9. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Tőzvédelmi utasítás
A a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
az Országos Tőzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet és a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı
oktatásszervezésrıl és a tőzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM
rendelet figyelembevételével a jelen TŐZVÉDELMI UTASÍTÁS-ban foglalt elıírások végrehajtását rendelem el.
Az utasítás hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal helyiségeire, valamint minden olyan személyre,
aki az intézmény területén tartózkodik.
I.
ÁLTALÁNOS TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSOK
A létesítményt csak a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyben megállapított rendeltetésének
megfelelıen szabad használni. A létesítményben (helyiségben) csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat stb., illetve anyagot (éghetı folyadék) szabad tárolni.
A helyiségbıl, szabad térbıl, géprıl, berendezésrıl, eszközrıl stb. a tevékenység során keletkezett
éghetı anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tárlóhelyre.
A tőzvédelem az állampolgárok védelmének, testi épségének, valamint a társadalmi és személyi
tulajdonnak a védelmét szolgálja.
A Tőzvédelmi Utasításnak az a célja, hogy a dolgozók megismerjék azokat az alapvetı tőzvédelmi
használati és magatartási szabályokat, amelyeket a munkaterületükön be kell tartani a tőzesetek
megelızése érdekében.
A vezetık az irányításuk alatt álló teljes területen, valamint a munkatársak vonatkozásában személyesen felelısek a tőzvédelmi rendelkezések, elıírások, Tőzvédelmi Utasításban foglaltak végrehajtásáért, a rendelkezések megtartásának ellenırzéséért.
II.
A VEZETİ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓK TŐZVÉDELMI FELADATAI
1) A Polgármesteri Hivatal jegyzıének feladatai
- Közvetlenül felelıs a Polgármesteri Hivatal tőzvédelmi helyzetéért.
- A tőzvédelmi szabályokat, elıírásokat külön felhívás, vagy intézkedés nélkül köteles megtartani,
végrehajtani, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenırizni.
- Megszervezi a Polgármesteri Hivatal tőzvédelmi vezetését és biztosítja mőködésének feltételeit.
- Kinevezi, megbízza a tőzvédelmi elıadót, ennek hiányában gondoskodik a feladatkör elvégzésérıl (külsı szaktanácsadó).
- Kiadja a Tőzvédelmi Utasítást, ellenırzi annak végrehajtását.
- Gondoskodik a tőzvédelmi hatóságoktól függetlenül, a tőzvédelmi ellenırzések megtartásáról.
- Intézkedik a megállapított hiányosságok határidıre történı megszüntetésérıl.
- Biztosítja a tőzvédelmi felvilágosító munka anyagi és tárgyi feltételeit.
- A tőzesetek bekövetkezésében vétkes személyekkel szemben hatósági eljárást kezdeményez.
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- Gondoskodik a kiemelkedı tőzvédelmi tevékenységet végzı dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésérıl.
- Rendelkezik a tőzvédelmi hatóság megállapításának, határozatainak végrehajtásáról.
- Részt vesz a tőzvédelmi hatóság által megtartott tőzvédelmi szemléken.
- Intézkedik a tőzvédelmi megelızı rendszabályok, tőzvédelmi határozatok megtartásáról.
A megelızı tevékenységhez szükséges technológiai feltételek biztosításáról intézkedik.
- Új létesítmények, gépek, berendezések, új technológiai eljárások alkalmazása során gondoskodik
a vonatkozó tőzvédelmi elıírások megtartásáról.
- Távollét esetén minden reá háruló feladatot a megbízott helyettesei látnak el.
2) A osztály- és munkahelyi vezetık feladatai
- Közvetlenül irányítja és ellenırzi a hozzátartozó munkahelyek tőzvédelmi tevékenységét.
- Gondoskodik az újfelvételes dolgozók tőzvédelmi oktatásáról.
- Közremőködik a tőzesetek helyszínének biztosításában.
- Kiadja a tőzveszélyes tevékenység engedélyét és gondoskodik az elıírásokban foglalt személyi és
tárgyi feltételek biztosításáról.
3) A tőzvédelmi elıadó feladatai
- Tevékenységét az jegyzı közvetlen irányításával, annak megbízottjaként látja el.
- A tőzvédelmi elıadó a Polgármesteri Hivatal tőzvédelmi vezetıje, ilyen vonatkozású intézkedéseit egyenértékőnek kell tekinteni az jegyzı utasításával.
- Elısegíti a Polgármesteri Hivatalnál a tőzvédelmi szabályok végrehajtását, illetve érvényre juttatását.
- Rendszeresen ellenırzi a tőzvédelmi szabályok, elıírások betartását, hiányosságok esetén intézkedik annak megszüntetésérıl, szükség esetén felelısségre vonást kezdeményez.
- Elkészíti a Polgármesteri Hivatal Tőzvédelmi Utasítását.
- Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal telepített létesítményeinek, helyiségeinek tőzveszélyességi
osztályba sorolásának és helyszínrajzának elkészítésében.
- Részt vesz a tőzvédelmi hatóságok és felügyeleti szervek bejárásain, ellenırzésein, illetve szemléin.
- Szervezi a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak tőzvédelmi oktatását, szakvizsgára való felkészítését.
- A fejlesztések, beruházások elıkészítése és megvalósítása során elısegíti a tőzvédelmi szabályok,
elıírások érvényre juttatását.
III.
TŐZVÉDELMI ELLENİRZÉSEK, SZEMLÉK
- A rendszeres tőzvédelmi szemlék, ellenırzések észrevételeit jegyzıkönyvbe kell foglalni.
- A jegyzıkönyvben rögzíteni kell a két szemle közötti idıszakban meghatározott feladatok teljesítésének értékelését.
- A határidızött feladatok és végrehajtásukért felelıs személyek kijelölését.
- A helyi felelıs vezetık hatáskörét meghaladó feladatok tételes felsorolását.
Az ellenırzéseken, szemléken vizsgálni, illetve értékelni kell:
- A rendeletek, szabványok, szabályzatok, utasítások és egyéb tőzvédelmi elıírások követelményeinek teljesítését.
- A jegyzıkönyvben észrevételezett hiányosságok megszüntetését.
IV.
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŐZVÉDELMI SZABÁLYOK
1) Általános rész
- A létesítményt csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelıen
szabad használni.
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- A létesítményen, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos, egy napi tevékenységhez szükséges anyagot, illetve a feldolgozás eszközeit szabad tartani.
- A helyiségbıl, veszélyességi övezetbıl, készülékrıl stb. a tevékenység során keletkezett éghetı
anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább mőszakonként el kell távolítani.
A hulladék tárolásáról a létesítési szabálynak megfelelıen gondoskodni kell. A hulladék elszállításáról a használatbavételi engedélyben meghatározott módon gondoskodni kell.
- Éghetı hulladékot jól zárható fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edényben kell győjteni, majd
erre a célra kijelölt helyen tárolni, illetve megsemmisíteni.
- A munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati szabályok
megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A létesítmény, helyiség, munkahely stb. tőzvédelmi elıírásaira a szabványban meghatározott
táblákkal kell felhívni a figyelmet.
A tőzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék, illetve tőzjelzı helyét jól látható módon kell jelölni.
- Az üzemeltetés alatt azon helyiség ajtóit, melyben személyek tartózkodnak, illetve dolgoznak,
lezárni tilos!
2) Tőzveszélyességi tevékenység
- Állandó jellegő tőzveszélyes tevékenységet csak a tőzvédelmi követelményekben megfelelı, arra
a célra kijelölt helyen szabad végezni.
- Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben meghatározott
szabályoknak megfelelıen lehet végezni.
- A munkavégzés során az erre vonatkozó szabványok és szakmai szabályok elıírásait is be kell
tartani.
- Nyílt láng használatával járó munkát mindenütt csak elızetes írásbeli engedély alapján lehet végezni.
- Engedélyt a Polgármesteri Hivatal jegyzıje, vagy általa írásban megbízott vezetı adhat ki.
- Nyílt lánggal járó munkát csak a megfelelı képesítéssel rendelkezı, megelızı tőzvédelmi szabályokra kioktatott személy és csak kifogástalan állapotban lévı munkaeszközökkel, berendezésekkel
végezhet.
- A dohányzási tilalmat és a dohányzásra kijelölt helyet szabványos táblával kell jelölni.
- Biztosítani kell, hogy a nyílt lánggal járó munka 5 m-es körzetében belül éghetı anyagokat a
munkavégzés elıtt eltávolítsák.
Ha ez nem lehetséges, a távolság csökkenthetı, ha az anyagot vizes ponyva, azbeszt stb. alkalmazásával megvédik.
- Nyílt lánggal járó munka befejezése után a munkát végzı személy a helyszínt és annak környékét
köteles átvizsgálni és naponta a munka befejezését az engedélyezınek jelenteni.
Az engedélyezı köteles meggyızıdni, hogy a munkaterületen tüzet okozó körülmény nem maradte vissza.
- A Polgármesteri Hivatal területén külsı vállalat által végzett tőzveszélyes tevékenységet csak a
külsı vállalat vezetıje, illetve annak megbízottja által kiadott engedély alapján végezhet.
Az engedélyt a terület vezetıjével láttamoztatni kell, és a helyi adottságoknak megfelelıen azt köteles kiegészíteni.
- Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni az "A"-"B" tőzveszélyességi osztályba sorolt, illetve
minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
3) Dohányzás
- Égı dohány nemőt, gyufát tilos olyan helyen eldobni, ahol az tüzet okozhat.
- Dohányozni tilos az "A"-"B"-"C" tőzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben, helyiségekben, továbbá ott, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
Dohányozni ez esetben külön erre a célra kijelölt helyen szabad.
- Dohány nemőt, gyufát, a hamutartó tartalmát papírkosárba dobni tilos!
4) Közlekedési utak
- 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter;
- 10 méternél nem szélesebb helyiségben legalább 1 méter széles közlekedési utat;
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- éghetı anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter széles
fıközlekedési utat;
- állványos raktározás esetén a raktározási, tárolási magasságtól függetlenül 1,2 méter fıközlekedési utat és az állványok között 0,8 méter széles közlekedési utat kell biztosítani.
- A belsı közlekedési és kiürítési utat leszőkíteni raktározás céljára felhasználni még átmenetileg
sem szabad.
- Többszintes épületnek a kiürítésre számításba vett útvonalain éghetı anyagok beépítéséhez, illetve elhelyezéséhez - jogszabályban, állami szabványban nem szabályozott esetben - az I. fokú Tőzvédelmi Hatóság hozzájárulása szükséges.
Az épületre és helyiségekre vonatkozó általános tőzvédelmi elıírások: *
- Az épületet, illetve a helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelı célra szabad használni.
- A helyiségekben csak az ottani tevékenységének megfelelı anyagot és eszközt szabad tartani.
- A főtıberendezés, villamos berendezéseket a kezelési utasításban foglaltak szerint szabad használni.
- Az egyes helyiségekre vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat jól láthatóan ki kell függeszteni.
- Azokban a helyiségekben, ahol a dohányzás megengedett, ott megfelelı mennyiségő hamutartót
kell elhelyezni, és a hamutartók tartalmát éghetı anyagú szeméttárolóba üríteni nem szabad.
Irodák, hivatali helyiségek elıírásai: *
- Hivatali helyiségekben, tőz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.
- Hibás elektromos irodagépet, világítóeszközt, továbbá nem megfelelı mőszaki állapotú berendezéseket használni nem szabad / pl. toldott elektromos vezeték, kopott szigetelés, törött csatlakozó
berendezések használata, alkalmazása tilos /.
- Irodabútorra, ajtóra, ablakra elektromos berendezést vagy vezetéket szerelni nem szabad
- A munkaidı befejeztével a villamos készüléket a csatlakozó aljzatokból ki kell húzni, a világítást
le kell kapcsolni.
Raktárak, irattárak, könyvtárak *
- Az irattári helyiségek tőzveszélyes osztályba tartoznak, így a bejáratnál dohányzás és nyílt láng
használatát tiltó táblát kell elhelyezni.
- Az irattárban az irattári anyagokon kívül más anyagot elhelyezni nem szabad.
- Legalább 1 méter szélességő közlekedési utat biztosítani kell, azt eltorlaszolni még ideiglenesen
sem szabad. Állványos tárolás esetén az állványok között is legalább félméteres távolságot kell
tartani, a hozzáférhetıséget állandóan biztosítani kell.
- Az irattári védelemre kívülrıl vagy a helyiségen belül 1 db tőzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A raktározásra és tárolásra vonatkozó elıírások közül legfontosabb betartani, hogy "A"- "B"
osztályba tartozó különbözı halmazállapotú anyagot együtt, vagy más éghetı anyaggal együttesen
tárolni nem szabad.
- Általános szabály, hogy az anyagokat anyag nemenként, csoportosítva kell tárolni, esetlegesen
öngyulladásra hajlamos anyagot éghetı anyaggal együtt nem szabad tárolni.
- A fokozottan tőz- és robbanásveszélyes osztályba sorolt folyadékból 1 liter mennyiség tárolható
megfelelıen védett helyen.
Kazánhelyiségek elıírásai: /értelemszerően / az alkalmazott főtési módtól függıen. *
- A gázüzemő kazánhelyiségekben a tőzvédelmi elıírásokat ki kell függeszteni, valamint a berendezések kezelési utasítását.
- A kezelési utasítás terjedjen ki az üzembe helyezés, az üzem alatti ellenırzés, üzemzavar és gázszivárgás, gáztőz vagy egyéb tőz esetén követendı teendıkre.
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- A kezelési utasításba kell belefoglalni a gyújtás és a szellıztetés feltételét is. A berendezés üzemelése során állandóan biztosítani kell a szellızést, illetve levegıpótlást.
- A kazánokat csak érvényes tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személy kezelheti.
- A gázüzemő tüzelıberendezéseket évenként felül kell vizsgáltatni. A felülvizsgálat során el kell
végeztetni a karbantartási munkákat is.
- Az elızıekben már említett szabványnak megfelelı felügyeletrıl kell gondoskodni.

V.
RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS
- Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó különbözı halmazállapotú anyagokat az MSZ
595 I-II. tőzállósági fokozatának megfelelı anyagból, a "C" tőzveszélyességi osztályba tartozók II.,
de legalább III. tőzállósági fokozatnak megfelelı anyagból készült épületben (helyiségben) kell
tárolni.
- Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó különbözı halmazállapotú anyagokat együtt,
vagy "C" és "D" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen tárolni, elhelyezni nem
szabad.
- A "C"-"E" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat anyag nemenként csoportosítva lehet
tárolni.
- Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a "C" tőzveszélyességi osztályba tartozó éghetı folyadék raktárban, tárolási helyen, az anyag kiszerelését, csomagolását csak erre
a célra kijelölt és elkülönített helyen, meghatározott feltételek szerint szabad végezni.
- Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat csak jogszabályban, állami szabványban meghatározott, vagy a tőzvédelmi hatóság által jóváhagyott zárt csomagolásban,
edényzetben szabad tárolni, forgalomba hozni és szállítani.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghetı anyaggal, továbbá olyan anyagokat, melyek egymásra való hatása hıt fejleszt, tüzet vagy robbanást okozhat, együttesen tárolni nem szabad.
- Az öngyulladásra hajlamos anyagok hımérsékletét rendszeresen ellenırizni kell és a káros felmelegedést meg kell akadályozni.
- Tetıtérben, talajszint alatti helyiségben "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat
tárolni nem szabad.
- Pincében "C" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szellızık, ablakok közelében 1 méter
távolságon belül tárolni nem szabad. Pince-raktárak ablakait sőrő szövéső dróthálóval kell felszerelni.
- Éghetı födém, tetıszerkezet között, ha az anyag is éghetı, a tárolt anyag és tetıszerkezet között
legalább 1 m légteret kell szabadon hagyni.
Tőzálló tetıszerkezet, födém esetén ez a távolság a felére csökkenthetı.
- Állványos tárolás esetén éghetı anyagokat csak nem éghetı anyagú állványon, polcon szabad
tárolni.
VI.
ÉGHETİ FOLYADÉK TÁROLÁSA, KEZELÉSE
- Éghetı folyadékok tárolása, kezelése, szállítása csak szabványosított, vagy engedélyezett
edényzetben történhet.
- A tevékenységek végzésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki 18. életévét betöltötte,
tőzvédelmi vizsgát tett és errıl bizonyítványt kapott.
- A tárolóedényt a folyadék hıtágulási és illékonysági tulajdonságától függıen, de befogadóképességének legfeljebb 97%-áig szabad megtölteni.
- Éghetı folyadékból csak a megengedett mennyiséget szabad tárolni.
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- Vegyes tárolás esetén a teljes mennyiségre vonatkozóan mindig a veszélyesebbre vonatkozó elıírásokat kell megtartani.
- I. veszélyességi fokozatba sorolt tárolóedényt, csomagolóanyagot "FOKOZOTTAN TŐZ- ÉS
ROBBANÁSVESZÉLYES", II. veszélyességi fokozatba soroltat "TŐZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES", III. veszélyességi fokozatba soroltat pedig "TŐZVESZÉLYES" felirattal, továbbá a folyadék nevének feltüntetésével kell ellátni.
- Az éghetı folyadék mennyiségének meghatározásánál mindig a tárolóedények őrtartalma a mérvadó. Az elızıleg éghetı folyadékot tartalmazó üres, vagy kis mennyiségő éghetı folyadékot tartalmazó edényt is teltnek kell számítani.
- Éghetı folyadékok tárolásánál, kezelésénél, szállításánál az MSZ 9790 elıírásait kell megtartani.
- Éghetı folyadékot tartalmazó edényt csak nem éghetı állványon szabad elhelyezni, tárolni.
- Azon helyiségben, ahol éghetı folyadékot tároló szekrény van elhelyezve, a dohányzás és a nyílt
láng használata tilos!
A tilalmat megfelelı mennyiségő, szabványos táblával jelölni kell.
VII.
TÜZELİ- ÉS FŐTİBERENDEZÉS KÖVETELMÉNYEI
- A Polgármesteri Hivatal helyiségeiben csak a szabványnak megfelelı és engedélyezett típus, valamint a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, kifogástalan mőszaki állapotú tüzelı- és főtıberendezést szabad használni.
- Túlhevített gızzel, vagy forró vízzel üzemelı központi főtés esetén, a főtıtesten és a vezetéken
éghetı anyagot tartani nem szabad. Ahol a főtıtestre éghetı anyag kerülhet, annak megakadályozására védıburkolatot kell alkalmazni.
- A tüzelı, a főtıberendezés, valamint az éghetı anyag között olyan tőztávolságot kell megtartani,
hogy az éghetı anyag felületén mért hımérséklet a legnagyobb hıterheléssel való üzemeltetés mellett sem haladhatja meg a 60 °C-ot.
- A főtési idény megkezdése elıtt az összes főtıberendezést felül kell vizsgálni és az észlelt hibákat
a főtés megkezdése elıtt meg kell szüntetni.
VIII.
TŐZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK
- Tőzveszélyes munkát csak olyan dolgozó végezhet, aki a 3/1980. (VIII. 30.) BM rendelet 59. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint tőzvédelmi szakvizsgát tett, valamint megfelelı szakképzettséggel rendelkezik.
- Állandó tőzveszélyes tevékenységet csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, erre a célra
kijelölt helyen szabad végezni.
- Alkalomszerően tőzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak írásos engedély birtokában szabad végezni.
A tőzveszélyes munkavégzés engedélyezésére az alábbiak jogosultak:
- jegyzı,
- közvetlen munkahelyi vezetı
Az engedély kiadója köteles elızıleg a helyszínt megvizsgálni és a szükséges óvintézkedések megtételérıl gondoskodni.
- A munkát végzı dolgozót a helyi tőzvédelmi szabályokra ki kell oktatni.
- Hegesztést csak mőszakilag kifogástalan hegesztı-felszereléssel szabad végezni.
- A karbantartással kapcsolatos munkálatokat naplóba kell bejegyezni.
A naplót az ellenırzésre jogosult személynek (tőzvédelmi hatóság képviselıi, tőzvédelmi elıadó
stb.) szükség esetén fel kell tudni mutatni.
- Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást
okozhat, mindaddig, amíg a tőz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
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- Tőzveszélyes környezetben végzett tőzveszélyes tevékenységhez kezdéstıl befejezésig az engedélyezı - szükség esetén mőszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- A tőzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzı a helyszínt és annak környezetét tőzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
idézhet elı.
A munka befejezését az engedélyezınek jelenteni kell.
- A tüzelés, a tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket kell
készenlétben tartani, amellyel a tőz terjedése megakadályozható, illetve a tőz eloltható.
IX.
NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA
- Nyílt láng használatával járó munkát végezni tilos:
a) az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben,
b) ott, ahol éghetı gáz vagy éghetı folyadék gıze olyan mennyiségben fordulhat elı, hogy robbanásveszélyes elegy keletkezhet,
c) olyan helyen, ahol nyílt láng használatával járó munka tőzveszélyt okozhat.
A felsorolt helyeket a szabványnak megfelelı tilalmi táblákat kell elhelyezni.
- Nyílt láng használatával járó állandó jellegő munka csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, erre a célra kijelölt helyen végezhetı.
Egyéb helyeken csak elızetes írásbeli engedély alapján szabad ilyen munkát végezni.
Engedélyt a létesítmény vezetıje, illetve a közvetlen munkahelyi vezetı adhat ki.
- Nyílt lánggal járó munkát csak kioktatott személy végezhet, aki a tőzvédelmi elıírásokat megismerte. Nyílt láng használata esetén a megfelelı tőzvédelmi felszerelésrıl gondoskodni kell.
Munka befejezése után a munkát végzı a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni és a
munka befejezését jelenteni az engedélyt adónak.
X.
HEGESZTÉS TŐZVÉDELME
- Hegesztı berendezést kizárólag olyan személy használhat, kezelhet, hegesztési munkát kizárólag
olyan személy végezhet, aki szakmai képesítéssel, valamint tőzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal
rendelkezik.
- A hegesztı-berendezés felszerelései csak a szabványnak megfelelı minıségben és állapotban
használhatók.
- Lánghegesztéshez legfeljebb 30 m hosszú tömlıt (gumi) lehet használni.
- Hegesztéshez nem használható fel közvetlenül a gázpalackokban tárolt gáz, az alkalmas nyomás
elıállítására reduktort kell alkalmazni.
- Hegesztı berendezést és tartozékait negyedévenként ellenırizni kell, annak tapasztalatait, észrevételeit jegyzıkönyvben rögzíteni kell.
- Ha olyan helyiségben kell hegeszteni, ahol tőzveszélyes anyagok vannak elhelyezve vagy robbanásveszély áll fenn, a munka elvégzésére írásbeli engedélyt kell kérni. Az ilyen helyiséget a hegesztés befejezése után még legalább egy órán át megfigyelés alá kell vonni.
XI.
GÁZ- ÉS OXIGÉNPALACK SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA
- Gázpalackot (üreset is) csak elzárt állapotban és felcsavart szelepsapkával szabad tárolni és szállítani.
- A gázpalackokat dobálni, ejteni, vagy erısebb ütıdésnek és rendeltetésének megfelelı terhelésnél
nagyobb igénybevételnek kitenni nem szabad.
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- A gázpalackot jármővön való szállításnál eldılés, leesés vagy más hirtelen helyzetváltoztatás
ellen megfelelı módon biztosítani kell, továbbá figyelmeztetni kell a jármő vezetıjét a palack tartalmára és a kellı elıvigyázatosságra.
- A jármővet a keletkezendı tőz oltására alkalmas oltókészülékkel el kell látni.
- Gázpalackkal megrakott jármővet közterületen felügyelet nélkül hagyni tilos!
- Lépcsın lehetıleg a palack szállítására szerkesztett kosárban a fogantyúknál fogva legalább 2
személynek kell szállítania.
- A gázpalack szállítása felszerelt nyomáscsökkentı szeleppel (reduktor) és feszmérıvel csak lánghegesztésre jogosult személy felügyelete mellett, kizárólag abban az esetben végezhetı, ha a hegesztınek az üzem területén belül munkahelyet kell változtatnia.
A szállítást elzárt palackszeleppel, fokozott figyelemmel kell végrehajtani.
A gázpalackok tárolása zárt vagy nyitott (félig zárt) helyen történhet. Mindkét tárolási mód esetén a
következı általános követelményeket kell megtartani:
a) gázpalackot - ha kiürített is - csak elzárt állapotban és felcsavart szelepsapkával szabad tárolni,
b) gázpalack tárolására csak olyan helyiséget vagy helyet szabad felhasználni, melyre az üzemeltetınek használati engedélye van,
c) a raktározásra kijelölt helyen vagy helyiségben semmiféle más éghetı anyagot nem szabad tárolni.
A különbözı gázokat és üres gázpalackokat egymástól elkülönítve, anyag nemenként csoportosítva, eldılés ellen megfelelıen rögzítve szabad tárolni. Az elkülönített gázcsoportok fölé olyan táblát
kell elhelyezni, amelyen a gáz neve fel van tüntetve.
A gázpalackokat a sugárzó hı, erıs felmelegedés, illetve lehőlés, rázkódás ellen megfelelı módon
védeni kell.
Gázpalack tárolására szolgáló helyiségben vagy helyen és annak 6 m-es körzetében nyílt láng
használata és a dohányzás tilos! E tilalmat, valamint azt, hogy "TŐZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY"
jól látható helyen, táblával jelölni kell.
A gázpalack szelepét és minden biztonsági szerelvényét eljegesedés és havazás ellen védeni kell.
Abban az esetben, ha a gázpalack a talajhoz fagyott, vagy más módon rögzítıdött, nem szabad
emelırúddal felfeszíteni, illetve felszabadítani. A kötıanyagot 50 °C-nál nem magasabb hıfokú
meleg vízzel vagy más oldószerrel fel kell oldani. Zsíros, olajos vagy éghetı oldóanyag használata
tilos!
A munka befejezése után a gázpalackokat a tároló helyre vissza kell vinni.
A gázpalackokat elmozdulás vagy eldılés ellen rögzíteni kell.
Dissous gázpalackokat és éghetı gázpalackokat használat közben szelepes végével felfelé, lehetıleg függıleges, de a vízszintestıl legfeljebb 45 fokra ferdén szabad csak elhelyezni.
Az üres gázpalackokat "üres" krétafelírással, vagy ráakasztott szövegtáblával megjelölve a töltött
palacktól elkülönítve kell tárolni.
A gázpalacktároló-helyre idegen nem mehet be. A tároló helyet használat után mindig zárva kell
tartani.
Gázpalack tárolása zárt helyen:
- gázpalack állandó tárolására kizárólag az illetékes hatóságok által raktározásra alkalmasnak minısített helyiség használható,
- a zárt tároló kamrát talajszint felett egyszintes megoldásban szabadon állóan, vagy egyéb épülethez építve szabad elhelyezni. Egy kamra alapterülete a 15 m2-t nem haladhatja meg,
- gondoskodni kell a kamra természetes, vagy mesterséges megfelelı szellıztetésérıl,
- a helyiség főtésére - zárt rendszerben - csak meleg vizet, vagy alacsony nyomású gızt szabad
alkalmazni.
A hımérséklet maximum 40 °C lehet. A hımérséklet lehetıleg közel állandó legyen,
- a kamra villamos berendezését az MSZ 1600 alapján kell szerelni, valamint az MSZ 274 alapján
villámcsapás ellen védeni kell. A kamrában a bejárat közelében 2 db tőzoltó készüléket és 1/4 m3
homokot kell elhelyezni.
Szabadban történı tárolás:
- a tárolóterületet egyéb épületektıl legalább 20 m távolságra kell elhelyezni,
- a tárolóterület alapterülete a 60 m2-t nem haladhatja meg,
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- a tárolóterületet nem éghetı anyagokból készült, legalább 2,5 m magas kerítéssel be kell keríteni.
A palackokhoz olajos vagy zsíros kézzel, ronggyal nyúlni tilos, mert ennek hatására robbanás keletkezhet.
XII.
ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
- Elektromos berendezések szerelésénél a helyiség tőzveszélyességi osztályba sorolását mindenkor
figyelembe kell venni.
- Elektromos készülékek (fızılap, hısugárzó, kávéfızı, hőtıgép stb.) csak védıföldeléssel ellátott
fali dugaszba csatlakoztathatók.
- Az elektromos készülékek vezetékeit toldani tilos!
- A készülékek alá megfelelı mérető hıszigetelı (azbeszt) lapot kell elhelyezni.
- Olyan elektromos készüléket, amely hibás, zárlatos, vezetéke sérült, vagy nincs védıföldeléssel
ellátva, üzemeltetni tilos!
- Elektromos készülékek javítását csak szakképzett ember végezheti.
- Az elektromos készülékek közvetlen közelébe éghetı anyagot elhelyezni tilos!
- Az éghetı anyag és a készülék között megfelelı biztonságos távolságot kell hagyni.
- Létesítményben, helyiségben stb. az elektromos fıkapcsolókat, valamint KI-BE állásukat jelölni
kell.
- A biztosítékokat hovatartozásuknak megfelelıen feliratozni kell.
Világítóberendezések
- A világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére
tőzveszélyt ne jelentsen.
Villamos berendezések
- A létesítmény villamos berendezéseinek létesítésére, használatára és felülvizsgálatára vonatkozó
elıírásokat szabványok határozzák meg.
- A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
- A villamos berendezés, fogyasztókészülék és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy azok éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- A villamos berendezések érintésvédelmét, valamint annak felülvizsgálatát az MSZ 172. 1-86.
elıírásai szerint kell biztosítani.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után, továbbá idıszakos vagy végleges használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
A villamos berendezéseket:
- "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább
3 évenként
- "C" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább
6 évenként
- "D" és "E" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább
9 évenként
tőzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a vizsgálatról készült jegyzıkönyvet meg kell
ırizni.
XIII.
VILLÁM ELLENI VÉDELEM
Villám elleni védelmet kell biztosítani az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály, állami szabvány elıírja, valamint a tőzveszélyességi
osztályba sorolástól függetlenül:
a) a tömegforgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló talajszint feletti létesítménynél,
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b) föld feletti közmőlétesítménynél,
c) fokozott villámcsapási veszélynek kitett létesítménynél,
d) kazánkéménynél, nagyobb kiterjedéső szabadon álló fémtárgynál és fémtartálynál, továbbá
e) ahol a tőzvédelmi hatóság elıírja.
A villámvédelmi berendezésekre és azok felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket országos
szabványok határozzák meg.
XIV.
TŐZOLTÓ ESZKÖZÖK, KÉSZÜLÉKEK ÉS FELSZERELÉSEK
- A létesítményekben, helyiségekben megfelelı számú, az ott keletkezı tőz oltására alkalmas tőzoltó eszközt, készüléket és felszerelést kell elhelyezni.
- Az intézmény területén a jogszabályban, állami szabványban meghatározott követelményeket
kielégítı és az ott keletkezı tőz oltására alkalmas 1-1 db tőzoltó készüléket kell elhelyezni a következı szempontok szerint:
- az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben - helyiségenként, illetve minden megkezdett 50 m2 alapterület után;
- a "C" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben - minden megkezdett 200 m2 alapterület
után;
- "D" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben minden megkezdett 800 m2 alapterület
után;
- az "E" tőzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben szükség szerint.
- Hibás, a szabvány elıírásainak nem megfelelı létesítményben (helyiségben) keletkezı tőz oltására nem alkalmas készülék cseréjérıl, pótlásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A kézi és hordozható tőzoltó készülékeket a vonatkozó szabvány (1040/3-71.) elıírásai értelmében a következı szerint kell felülvizsgálni:
- félévenként.
- A kézi tőzoltó készülékeket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetıen, a kijárat, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható,
üzemképes állapotban tartani, azokat helyükrıl eltávolítani vagy rendeltetésüktıl eltérı célra használni nem szabad.
- A tőzoltás alkalmával használt tőzoltó készülékeket azonnal ki kell cserélni.
- A tőzvédelmi felszerelések, berendezések, készülékek karbantartásáról a közvetlen munkahelyi
vezetı köteles gondoskodni.
XV.
A DOLGOZÓNAK A TŐZ MEGELİZÉSÉVEL ÉS OLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
FELADATAI
A munka befejezésével kapcsolatos teendık
Minden munkahelyen (irodában stb.) a munka, tevékenység befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetni.
Az ellenırzésrıl a vezetı, vagy az általa megbízott személy köteles gondoskodni.
Az ellenırzés terjedjen ki a TŐZVÉDELMI UTASÍTÁS vonatkozó elıírásainak megtartására,
többek között:
- villamos berendezések feszültségmentesítésére,
- tüzelı-, főtıberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére,
- közlekedési utak, tőzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,
- hulladék eltávolítására,
- tőzveszélyes anyagok szabályos tárolására,
- nyílászárók becsukására, lezárására,
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- minden egyéb, tőz keletkezését elıidézhetı vagy a tőz oltását kedvezıtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.
A tőzjelzéssel kapcsolatos általános tudnivalók
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles az állami tőzoltóságot késedelem nélkül értesíteni.
A tőzjelzésnek, kárjelentésnek tartalmaznia kell:
- a tőzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelzı nevét, a jelzésre használt távbeszélı számát.
A tőz oltásával kapcsolatos elıírások
Már a tőzjelzési feladatok elvégzése alatt a dolgozók a helyszínen lévı tőzoltó készülékkel, felszerelésekkel kíséreljék meg - különösen még kezdeti szakaszában lévı vagy kisebb kiterjedéső tőz
oltását.
Alapvetı és fontos szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani nem szabad.
A helyszínre kivonuló állami tőzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb. esetén megfelelı
szakembert, munkaerıt biztosítani, továbbá köteles mindenki személyesen közremőködni és a
tőzoltásvezetı intézkedéseit végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.
A tőzvizsgálatban részt vevı hatóságnak mindenki köteles a segítségére lenni.
- Tőzjelzés céljára bármely városi vonallal rendelkezı telefonkészüléket igénybe lehet venni.
- A telefonközpont kezelıi kötelesek egy városi vonalat tartalékolni, illetve tőzjelzés céljára biztosítani.
- Vonal hiányában bármely városi beszélgetést meg kell szakítani.
- A tőzoltóság hívószámát 105 és az általános segélyhívószámot (112) a telefonkészülékek mellett,
jól látható helyen fel kell függeszteni.
XVI.
A DOLGOZÓK TŐZVÉDELMI OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A Polgármesteri Hivatal dolgozóit munkába álláskor, illetve évente ismétlıdıen egy alkalommal
tőzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet a tőzvédelmi elıadó végez.
A dolgozókat oktatni kell:
- a munka- és a munkafolyamat tőzveszélyességére,
- az általános tőzvédelmi elıírásokra,
- a tőzjelzés lehetıségére és módjára,
- a tőz esetén tanúsítandó magatartásra,
- a Polgármesteri Hivatal területén található tőzoltó készülékek, eszközök használatára,
- a tőzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni.
Az oktatásról szóló dokumentumokat a tőzvédelmi irattartóban kell elhelyezni.
Ha a dolgozó az éves ismétlıdı oktatáson nem vett részt valamilyen okból, úgy munkába állását
követıen egy héten belül részére az oktatást meg kell tartani.
A dolgozónak a tőzvédelmi oktatással, szakvizsgával kapcsolatos kötelességei, mulasztások következményei
Tőzvédelmi okmányok
1. Tőzvédelmi Utasítás, tőzveszélyességi osztályba sorolás
2. Elektromos felülvizsgálati szakvélemény (jegyzıkönyv)
3. Kémények felülvizsgálati okmányai
4. Tőzvédelmi oktatási lap vagy jegyzıkönyv

TŐZVÉDELMI OKTATÁSI TANANYAG
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KEDVES MUNKATÁRSAK!
Az egyik leggyakoribb pusztító elem a tőz.
Az ellene való védekezés a társadalmi fejlıdés különbözı fokain csaknem mindig a közösség, a
társadalom feladata volt. Évezredeken keresztül a társadalom ezt a feladatát a kitört tőz megfékezésével és a tőz oltásával látta el.
A technika fejlıdésével a tőz keletkezési lehetıségeinek száma is megnövekedett.
A megsokasodott különbözı tőzesetek pusztítása rádöbbentette a társadalmat arra, hogy a tőzzel
szembeni védekezésre a régi alkalmi jellegő társulások már nem biztosítanak hathatós védelmet.
Kialakult és megvalósult a korszerő "MEGELİZİ TŐZVÉDELEM".
Ezt a feladatot csak a dolgozók széles körő bevonásával lehet sikeresen megoldani.
A tőz elleni védekezés helyi követelményei, a vezetık és a dolgozók feladatai a Tőzvédelmi Utasításban vannak megfogalmazva.
A Tőzvédelmi Utasítás betartása minden munkatársra kötelezı érvényő.
Jelen oktatási anyagunk célja, hogy a tőzvédelmi elıírások elsajátítását elısegítse és egyben figyelemfelhívás a tőz megelızésére.
Égés fogalma és feltétele
- Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége.
Köznapi értelemben az égés tőz, amely füstöléssel, lánggal, hı- és fénysugárzással jár.
Égés feltételei
- éghetı anyag,
- levegı (oxigén),
- hıforrás és e három feltétel egy idıben, egy helyen való együttléte.
Az égés feltételeinek megszüntetése
- az éghetı anyag eltávolítása,
- az oxigén elvonása,
- az éghetı anyag hımérsékletének csökkentése.
A tőzoltó készülékek csoportosítása (színük piros)
- porral oltók jelük: P.
- vízzel oltók jelük: V
- habbal oltók jelük: H
- halonnal oltók jelük: +
- szén-dioxiddal oltók jelük: CO2
Tőzoltó készülékek típusai és tulajdonságai
Porral oltó: olyan tőzoltó készülék, amelybıl az üzembe helyezéskor felszabadított vagy fejlesztett
hatóanyag nyomása az oltóport irányítóan lövelli ki. A szelepkerék elforgatása, vagy törıszeg mőködtetése után néhány másodpercet várjunk (számoljunk 15-20-at), hogy a hajtógáz az oltóport fel
tudja lazítani. Csak ezután nyissuk ki a készülék (tömlı) pisztolylövıkéjét, vagy más elzáró szerkezetét. A kilövellı porsugarat mindig a lángzónára és ne a tőzfészekre irányítsuk. Az oltópor ugyanis
láng oltására alkalmas, de parázs oltására nem. A készülék szakaszos mőködtetéső, amíg töltet van
benne, többször is indítható.
Halonnal oltó: olyan tőzoltó készülék, amely üzembe helyezéskor a belenyomott gáz és az oltóanyag saját nyomásra irányíthatóan lövelli ki az oltóanyagot. Az oltóanyag tulajdonképpen oltógáz, közelebbrıl több halogén elemet tartalmazó telített szénhidrogén.
A halonnal oltók rendkívül jó oltóhatásúak, hasonlóan a porral oltóhoz, oltóanyagát a lángzónára
kell irányítani.
Ugyancsak szakaszos mőködtetésőek, a tőz újragyulladásakor ismételten használható.
Szén-dioxiddal oltók: olyan tőzoltó készülékek, amelybıl üzembe helyezéskor a szén-dioxid saját
nyomás hatására, irányíthatóan áramlik ki, hatását hıelvonás útján fejti ki.
Mindhárom típus alkalmas elektromos tüzek oltására.
VÍZZEL, HABBAL OLTÓVAL ELEKTROMOS TÜZEK OLTÁSA TILOS!
Tőz jelzése
Minden keletkezett tüzet, még az oltottat is jelenteni kell:
1) tőzoltóságnak a 105, vagy 112-es hívószámon,
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2) a gazdálkodó szervezet vezetıjének.
Tőz jelzésekor közölni kell
a) a tőzkár pontos helye, címe, kerület, út, házszám,
b) mi ég, milyen káreset történt,
c) mi van veszélyben, van-e emberélet veszélyben,
d) a jelzést adó neve, a jelzésre használt távbeszélı száma.
Tőzveszélyességi osztályok
- Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes (jelzése "A")
- Tőz- és robbanásveszélyes (jelzése "B")
- Tőzveszélyes (jelzése "C")
- Mérsékelten tőzveszélyes (jelzése "D")
- Nem tőzveszélyes (jelzése "E")
Irodák és általános helyiségekre és tevékenységekre vonatkozó tőzvédelmi elıírások
A tőzvédelmi elıírások betartásáért a mindenkori vezetı, illetve a helyiséget utoljára elhagyó személy a felelıs.
- A helyiségben lévı papírkosárba égı gyufát, dohánynemőt dobni, vagy hamutartót üríteni tilos!
- A helyiségben a városi telefon mellé a tőzoltóság telefonszámát ki kell függeszteni.
- A főtés célját szolgáló radiátoron, illetve főtıtesten és azok 30 cm-es körzetében éghetı anyagot
tárolni, elhelyezni tilos!
- Elektromos árammal mőködı berendezések (írógép, számológép) áramtalanításáról a munkaidı
befejezésekor az irodában dolgozónak gondoskodnia kell.
- A közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
Elektromos kávéfızı, illetve gyorsmelegítı, mikrohullámú sütı kizárólag csak az erre rendszeresített teakonyhában üzemeltethetı.
A hıtermelı elektromos berendezések alá (kávéfızı) nem éghetı anyagból készült hıszigetelı alátétet kell elhelyezni.
Az elektromos berendezések javítását, a hálózat bıvítését csak szakember végezheti.
A helyiségben tőzveszélyes folyadékot tárolni tilos!
Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelıen szabad használni.
Dohányzás
Legtöbb tőzeset a dohányzásból adódik.
Dohányzási tilalom fıbb szempontjai:
- égı dohánynemőt, gyufát, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat,
- tilos dohányozni "A"-"B"-"C" tőzveszélyességi osztályba sorolt övezetben vagy helyiségben,
- "A"-"B" tőzveszélyességi osztályba sorolt helyiségbe gyújtóeszközt bevinni tilos!
- a dohányzási tilalmat táblákkal kell jelölni.

ISMÉTLİDİ TŐZVÉDELMI OKTATÁSI NYILATKOZAT
Név:
Születési hely:
Anyja neve:
Személyi ig. száma:
Munkaköre:
Oktatás idıpontja:
Oktatás tárgya:
- az égés feltételei, tőzoltási módok,
- tőzoltó készülékek csoportosítása és használata,
- tőz jelzése és módja,
- megelızı tőzvédelmi rendelkezések,
- munkahelyi tőzvédelmi rendtartás,
- tőzvédelmi szabályok megszegésének következményei.
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Alulírott elismerem, hogy a megelızı tőzvédelmi oktatási anyagot átvettem, a leírtakat tudomásul
vettem és elsajátítottam, betartását magamra nézve kötelezıen elismerem és azt felelısségem tudatában végrehajtom.
oktató aláírása oktatott aláírása
ÚJFELVÉTELES DOLGOZÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁSI NYILATKOZATA
Név:
Születési hely:
Anyja neve:
Személyi ig. száma:
Munkaköre:
Oktatás idıpontja:
Oktatás tárgya:
- az égés feltételei, tőzoltási módok,
- tőzoltó készülékek csoportosítása és használata,
- tőz jelzése és módja,
- megelızı tőzvédelmi rendelkezések,
- munkahelyi tőzvédelmi rendtartás,
- tőzvédelmi szabályok megszegésének következményei.
Alulírott elismerem, hogy a megelızı tőzvédelmi oktatási anyagot átvettem, a leírtakat tudomásul
vettem és elsajátítottam, betartását magamra nézve kötelezıen elismerem és azt felelısségem tudatában végrehajtom.
oktató aláírása

oktatott aláírása

1. melléklet
ENGEDÉLY
tőzveszéllyel járó munka végzésére
Az 201.........................-én megtartott helyszíni szemle alapján engedélyt adok ...............
.................... nevő dolgozójának, hogy a ............egységben 199.........................-án alább felsorolt
megelızı tőzvédelmi elıírások maradéktalan betartása mellett hegesztı tevékenységet végeztem:
- Csak tőzvédelmi szakvizsgát is tett hegesztı végezhet hegesztési munkát.
- A hegesztésnél a vonatkozó szabványok elıírásait, valamint elektromos hegesztésnél is a szabványokat be kell tartani.
- A hegesztendı tárgyakat a rárakódott olajtól, zsírtól, portól vagy más gyúlékony anyagtól meg
kell takarítani úgy, hogy az tőz elıidézıje ne lehessen.
- A hegesztés helyétıl számítva 5 m-es körzeten belül gyúlékony anyag, 7 m-es körzeten belül
éghetı folyadék nem tartható és nem szállítható.
- A hegesztés környékén a padozatot át kell vizsgálni és amennyiben áttörések, repedések vannak
az alsó szint felé, úgy azokat nem éghetı anyaggal, hézagmentesen le kell fedni, hogy szikra ne
tudjon az alsó szintre hullani.
- Esetlegesen keletkezı tőz oltására készenlétbe kell helyezni 1 db porral oltó készüléket és 1 veder
vizet.
- Amennyiben az engedélyben az elıírt feltételek nincsenek biztosítva, úgy a tőzveszéllyel járó
munkát végezni nem szabad.
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- A hegesztés befejezése után a hegesztı és a hegesztést kérı személy köteles a hegesztés helyét és
környékét alaposan átvizsgálni, hogy ott lappangó tőz ne maradjon hátra.
- A hegesztés befejezését be kell jelenteni az engedélyt adónak.
Egyidejőleg gondoskodtam arról, hogy a munkával kapcsolatos óvintézkedések megtörténjenek és
biztosítottam a munka tartamára szükséges felügyeletet.
Gyomaendrıd, 20..............................
A megrendelı részérıl a tőzveszéllyel járó tevékenység végzéséhez tett kiegészítı elıírások felsorolása:
- katkellaéap
a létesítmény képviselıjének (megbízottjának) aláírása az engedély kiadójának (megbízottjának)
aláírása
Az engedélyben felsorolt elıírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetıjogi felelısséget
vállalok.
2. melléklet *
Alkalmi tőzveszélyes tevékenységet engedélyezık névjegyzéke
Alkalmi tőzveszélyes tevékenységet a hivatal területén az alábbi személyek engedélyezhetnek.
Jegyzı, aljegyzı, osztályvezetı

3. sz. melléklet *
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának Tőzriadó terve
A Hivatal vezetıje:
dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd, Nyárszegi u. 5.

Tőz esetén (munkaidın túl) az alábbi munkatársak - távközlési berendezés útján -riasztják
egymást a felsorolt sorrendben. *
1. dr. Csorba Csaba jegyzõ - Megyeri László aljegyzõ és Vaszkó Erika
2. Vaszkó Erika - Gyırfi László karbantartó
Tőzoltóság:
Tőzoltó Parancsnokság, Szarvas Tel.: 05
A tüzet annak a személynek kell jelentenie aki azt észleli. Tőzjelzı készülék az épületben nincs,
ezért a tőzjelzés történhet hangos kiáltással, fémtárgyak egymáshoz ütögetésével, stb.
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Tőz esetén értesíteni kell azonnal:
· Tőzoltóságot, Gyomaendrıd 386-130
· tőzvédelmi elıadót, aki a továbbiakban felelıs a tőz oltásával kapcsolatos feladatok ellátásáért
· jegyzıt vagy az aljegyzıt (dr. Csorba Csaba, Nyárszegi u. 5., Megyeri László Áchim u. 1/1. Tel.:
06-20-497-7508)
A tőzjelzésnek tartalmaznia kell:
· a tőzeset, káreset pontos helyét, címét
· mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve
· emberélet veszélyben van-e
· a jelzı nevét, a jelzésre használt távbeszélı számát
A tőz oltását azonnal meg kell kezdeni a tőzoltóság megérkezéséig. A Tőzvédelmi Utasítás mellékletét képezi at Objektum alaprajza, melyen fel vannak tüntetve hol találhatók a poroltókészülékek,
vízvételi lehetıségek.
A tőzoltás megkezdéséért felelıs:
· tőzvédelmi elıadó
· a karbantartó
· a Hivatal minden dolgozója köteles a tőz oltásában részt venni
Tőz esetén az oltással egy idıben a Riadó terv mellékleteként csatolt kiürítési terv alapján az épület
kiürítését azonnal meg kell kezdeni.
A kiürítés felelıse:
· a tőzvédelmi elıadó
· a Hivatal minden dolgozója köteles részt venni.
Tőz esetén az áramtalanításért felelıs:
· részleges áramtalanításért:
Titkárság: az 1-7 sz. irodacsoport dolgozói
Hatóság: 9 - 16 sz. irodacsoport dolgozói
Adó - pénzügy: 17 - 26 sz. irodacsoport dolgozói
Humánpolitikai osztály.: 30 - 39 sz. irodacsoport dolgozói
Hıközpont: hıközpont kezelı
Városüzemeltetés, iktató, építéshatóság és okmányiroda: 43 - 51 sz. irodacsoport dolgozói
Sokszorosító: sokszorosító kezelı
az épület teljes áramtalanításáért
A telefonközpont kezelıje
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10. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

A munkahelyi dohányzás szabályairól
„A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi XLII. tv. végrehajtása érdekében a munkahelyi dohányzás szabályairól a
következık szerint rendelkezem:
Dohányzásra kijelölt helyek:
Polgármesteri Hivatal: Szabadság tér 1. Sz. Hatósági Osztály elıtti bejárat elıtti udvari rész, Humánpolitikai Osztály használatában lévı az udvar felıl önálló bejárattal rendelkezı elıtér elıtti
terület, a szárazbejáró területe, továbbá a nagyterem és a titkárság felıli lépcsıfeljáró.
A dohányzók kötelesek a dohányzás ideje alatt a tőzvédelmi rendszabályokat betartani, fokozottan
ügyelni a tisztaságra, a nemdohányzók egészséggel kapcsolatos jogait betartani.
A dohányzási szabályzat végrehajtásának belsı ellenırzésével a belsı szervezeti egység vezetıi,
valamint a tőzvédelmi felelıst jelölöm ki.
Ezen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.
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11. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Szerzıdések nyilvántartása
Az Önkormányzat és a polgármesteri hivatal szerzıdéseinek nyilvántartására az alábbiak szerint
történik:
A szerzıdések nyilvántartását 2007. október 26-tıl elektronikusan és papír alapon a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály köztisztviselıje végzi, a Pénzügyi Osztály erre kijelölt dolgozója mellett.
A fentiek alapján a szerzıdések egy másolati példányát az aláírást követı munkanapon át kell adni
nyilvántartásba vétel céljából a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztálynak. Az átadást
követıen gondoskodik a nyilvántartásba történı felfektetésérıl, valamint annak honlapon történı
megjelentetésérıl, figyelemmel a 2003. évi XXIV tv-ben foglaltakra.
A köztisztviselı a szerzıdés átvételét követıen köteles haladéktalanul megvizsgálni, hogy a szerzıdés iktatása, pénzügyi osztályra történı átadása, keltezése megtörtént e, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal részérıl aláírók kellı felhatalmazás birtokában jártak e el. A szerzıdések átvizsgálását követıen haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba vételérıl.
A szerzıdés átadásáért azon szervezeti egység vezetıje, vagy az általa kijelölt személy felelıs, aki
a szerzıdéskötés elıkészítésével kapcsolatos feladatokat elvégezte. Az átadás során a szerzıdés
irattári példányán szerepelni kell a pénzügyi osztály kötelezettség nyilvántartást végzı dolgozójának, valamint a nyilvántartást végzı köztisztviselı átvételt igazoló aláírásának.
A nyilvántartást vezetı köteles feltüntetni, hogy a nyilvántartásra átvett szerzıdés amennyiben a
2003. évi XXIV tv hatálya alá tartozik, úgy mikor került a honlapon közzétételre.
Köteles haladéktalanul, jelzéssel élni a jegyzı felé, ha a szerzıdés bármilyen hibában szenved.
A társulások mőködésével kapcsolatosan keletkezett szerzıdések tekintetében a fentiek szerint kell
eljárni.
A jelen szabályzat a kihirdetésének napjával lép hatályba
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12. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Pályázatfigyelés és készítés szabályzata
A szabályzat hatálya kiterjed a nem normatív, hazai és Európai Unió-s támogatásokkal kapcsolatos
felhívásokra, illetve pályázatok elkészítésére.
A pályázatokon való részvétel kötelezettségvállalásnak minısül. A pályázatokat a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) írhatja(ják) alá. A pályázatokon való részvétel kizárólag Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületének jóváhagyásával történhet, függetlenül a pályázati önerı forrásától.
A pályázatfigyelés- és készítés menetrendje a következı:
1. Tervezés
2. Információszerzés (pályázatfigyelés)
3. Elıkészítés, elımegvalósíthatósági vizsgálat, kockázatelemzés
4. Pályázatkészítés
5. Nyertes projekt megvalósítása
6. Ellenırzés (monitoring)
7. Értékelés
Tervezés
A források kereséséhez tehát elengedhetetlen az elırelátás, a tervezés, az elıkészítés, az elızetes
pénzbefektetés (pl. tervkészítésekhez), vagyis a stratégiai gondolkodás. A tervezés az önkormányzati gazdasági ciklusprogramon alapuló akciótervet, valamint az éves költségvetésekhez kapcsolódóan a konkrét pályázatokra felkészülést jelenti, a pénzügyi lehetıségektıl függıen. Gyomaendrıd
Város Önkormányzata minden decemberben jóváhagyja a következı év(ek)re tervezett projektlistát, melynek megvalósítását – a költségvetési rendelethez, illetve gazdasági programhoz igazítva –
tervezi.
Információszerzés, pályázatfigyelés
Pályázati lehetıségek keresése a minisztériumok, regionális és megyei területfejlesztési tanácsok,
alapítványok, központi szervek és pályázatfigyelık honlapjain, ez a Projekt menedzseri Iroda napi
feladata. A pályázatok figyelése célzottan, Gyomaendrıd Város Önkormányzata által jóváhagyott
projektlista alapján történik, a forrásokat ezen projektek megvalósításához kell igazítani.
A forrásszerzés elıkészítésének elsı lépése az észlelt pályázatok szelektálása, a jelentıséggel bírók
kiválasztása, valamint az azonosítás (tehát az akciótervben, költségvetésben tervezett projekt és a
pályázati kiírás összeillesztése). Ezt követi a potenciális pályázó "kiválasztása", tájékoztatása
(amely lehet önkormányzat, önkormányzati intézmény, cég, vagy civil szervezet), majd az elıkészítı munkacsoport kijelölése. A „munkacsoport” tagjait az adott pályázati kiírásban foglaltaknak
megfelelıen kell kijelölni (pl. mőszaki, humán szakterület).
A pályázati lehetıségekrıl a Projekt Menedzseri Iroda minden osztályvezetıi értekezleten tájékoztatást ad, melynek célja a döntéshozók, illetve az érintett osztályok informálása a szakmai és a
pénzügyi megvalósíthatóság felmérése érdekében.
Elıkészítés, elı megvalósíthatósági vizsgálat, kockázatelemzés
Az elızetesen kiválasztásra került pályázati kiírások, valamint a hozzájuk rendelt projekt tervezetek
esetében a Projekt Menedzseri Iroda dolgozói, szakmai felelısök segítségével, elı megvalósítható-
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sági vizsgálatot, kockázatelemzést végeznek. A vizsgálat során elemzésre, összehasonlításra kerülnek a különbözı projektváltozatok, az egyes esetekben felmerülı külsı és belsı kockázati tényezık. A kockázatelemzés eredményeit a Projekt Menedzseri Iroda minden alkalommal ismerteti az
osztályvezetıi értekezleten.
A Projekt Menedzseri Iroda a szakmai felelısök segítségével a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai,
Ellenırzı és Közbeszerzési Bizottság, illetve más érintett bizottság ülésére elıterjeszti azokat a
pályázati lehetıségeket, amelyek mind jogosultság, mind vállalható saját erı tekintetében megfelelnek az Önkormányzat célkitőzéseinek.
A különbözı projektváltozatokat, illetıleg az azokhoz kapcsolódó kockázati elemeket összefüggéseiben tartalmazó „Projektek megvalósíthatósági tanulmányának elıkészítését megalapozó
dokumentum a pályázatok benyújtásának döntés elıkészítéséhez” c. dokumentum minden
esetben az elıterjesztések mellékletét képezi. A kockázatok (külsı és belsı) azonosítása és értékelése lehetıséget teremt a legmegfelelıbb projektváltozat kiválasztására. A dokumentum tartalmazza az adott projekttartalmat; mőszaki leírást; annak költségvonzatát, a saját erı vállalásával; a megoldási változatokat; valamint javaslatot a – felmerülı kockázatok figyelembevételével kiválasztott
– legmegfelelıbb változat elfogadására. Az adott pályázat benyújtásáról az érintett bizottság(ok)
javaslata alapján a Képviselı-testület dönt. Az elıterjesztésben ismertetni kell a pályázat készítésére kijelölt munkacsoport tagjait, valamint az egyes tagok által ellátandó feladatokat. A munkacsoport összetételérıl, a feladatok meghatározásáról az irodavezetı javaslata alapján, az osztályvezetı
írásos elıterjesztésére a munkáltatói jog gyakorlója hoz döntést. Eltérı munkáltatói jogot gyakorlók
esetében együttes döntésük határozza meg a munkacsoport megalakulását. A munkacsoport tagjainak és a tagok feladatainak meghatározása része a pályázati dokumentációnak.
Pályázatírás
A pályázatkészítés a dokumentáció összeállítását, benyújtását takarja. A Projekt Menedzseri Iroda
feladata az, hogy a dokumentációt a pályázati felhívás formai és tartalmai elıírásainak megfelelıen, a benyújtási határidıig elkészítse, illetve benyújtsa a megadott helyre. Ezt követıen – amennyiben szükséges –, a megadott határidıig el kell készíteni a kért hiánypótlást.
A pályázat elıkészítı szakaszában, a Képviselı-testület számára készített elıterjesztés készítésével
párhuzamosan, a pályázatíró pályázati beosztást készít, melyen köteles megjelölni – a beszerzendı
dokumentumok és adatok tárgya alapján – a pályázati dokumentáció összeállításához adatot szolgáltató személyeket, valamint a tılük kért információ szolgáltatásának határidejét. A bekért adatok
valódiságáért az adatszolgáltató felel.
A pályázatkészítı személye
A pályázatkészítı az Kistérségi Iroda munkatársa, akit az irodavezetı a munkacsoport tagjai közül
jelöl ki. A pályázat készítıje jogosult a pályázatírás munkamenetének koordinálására, közvetlen
kapcsolattartásra a tisztségviselıkkel, a hivatal irodáiról és az intézményektıl a pályázat összeállításához szükséges információk bekérésére, csatolandó mellékletek beszerzésének kezdeményezésére. A pályázat készítıje felelıs: a pályázatok szakszerő összeállításáért, a határidıben történı benyújtásért, a megfelelı példányszám rendelkezésre állásáért, a pályázat nyilvántartásáért, a munkacsoport munkavégzésének koordinálásáért.
A csatolt nyilatkozatok és egyéb bekért mellékletek, adatok, információk helytállóságáért,
valódiságáért az azt szolgáltató személye a felelıs. A szükséges adatokat, információkat írásban kell szolgáltatni, amelyen átadó személyét és idıpontját rögzíteni kell. A mellékletek átvételét abban az esetben kell külön dokumentálni, ha annak a felelısség szempontjából jelentısége van.
Pályázatírásra külsı szervezet vagy személy is igénybe vehetı.
A külsı megbízás esetén a szerzıdésnek tartalmaznia kell:
– feladat pontos leírását,
– teljesítés határidejét,
– felelısség körét és mértékét,

109

– utasítási jog szabályait,
– alvállalkozó bevonásának szabályait,
– kapcsolattartás rendjét.
Állandó megbízás esetén a felek jegyzıkönyvben rögzítik a fentieket az egyes pályázatok benyújtásakor.
Nyertes projekt megvalósítása
Nyertes pályázat esetén a támogatási szerzıdés megkötése a Projekt Menedzseri Iroda és a tárgy
szerinti osztály együttes feladata, mivel a szerzıdést a forrást biztosító szervezet legtöbbször közbeszerzési eljárás lefolytatása után köti meg.
A nyertes pályázatok (projektek) lebonyolítása történhet:
– a hivatal/intézmények munkatársai által,
– külsı partnerrel,
– illetve együttesen.
A projekt megvalósításában érdekelt szervezeti egységek dolgozóiból, valamint a megvalósításban
érdekelt költségvetési szervek képviselıibıl a megvalósítás idejére bizottságot hoznak létre. A
tagokat a polgármester a projekt menedzseri iroda vezetıjének javaslatára bízza meg. A bizottság
saját ügyrendet készít, mely a projekt dokumentumok része.
A projekt pályázatban foglalt tartalom szerinti megvalósulását a projektmenedzsment biztosítja.
A projektmenedzser feladatai elsısorban:
– a támogatási szerzıdésben foglalt szakmai tartalom és követelmény megvalósítása;
– a projekt egészére vonatkozó cselekvési és pénzügyi ütemtervben foglalt feladatok megvalósításának irányítása és ellenırzése;
– a projektmenedzsment irányítása, ellenırzése;
– a lebonyolítás tapasztalatairól legalább havonta, illetve szükség szerint a közgyőlés elnökének tájékoztatása;
– a nyilvánosság biztosítása érdekében a feladatok koordinálása;
– szükség szerint elıterjesztés, tájékoztató készítése a közgyőlés részére;
– folyamatos kapcsolattartás az érintett intézményekkel, szervezetekkel.
A projekt-asszisztens feladatai elsısorban:
– összeállítja az idıszaki szakmai és pénzügyi elırehaladási jelentéseket, elszámolásokat;
– figyelemmel kíséri az elıirányzat felhasználását, az elkülönített számla likviditását;
– ellátja az után követési feladatokat;
– egyezteti a számviteli és pénzügyi bizonylatokat;
– vezeti a projekt dossziét, gondoskodik a kapcsolódó iratok nyilvántartásáról;
– ellátja a pénzügyi adminisztrációs feladatokat.
További számviteli-pénzügyi feladatok:
– projekt elıirányzatainak és módosításainak a költségvetési rendeletbe építése;
– elıirányzatok számviteli nyilvántartásba vétele;
– pénzügyi utalás teljesítése;
– eszközök nyilvántartásba vétele;
– eszközök leltározása;
– elszámoláshoz naplók, kartonok, kivonatok, stb. biztosítása;
– támogatás igénylése, elszámolása;
– statisztikák készítése.
A nyertes projekt megvalósítását a Pénzügyi, illetve a tárgy szerinti osztály végzi, vagy koordinálja (a projekt jellegétıl függıen). Ha mőszaki, vagy más szakmai ellenırre, lebonyolítóra van szükség, annak személyét a Polgármester Gyomaendrıd Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának megfelelıen választja ki. A projektek pénzügyi elszámolása a Pénzügyi Osztály,
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szakmai beszámoló készítése a tárgy szerinti osztály feladata. A Projekt Menedzseri Iroda alkalmazottai felelısek a projekt végrehajtását követıen a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
benyújtásának biztosításáért.
Ezen dokumentumok összeállításához szükséges információt és dokumentumokat az adott terület
szakmai felelısei kötelesek biztosítani számukra a megjelölt határidıig.
A projekt megvalósítása során a Projekt Menedzseri Iroda, illetve a tárgy szerinti osztály a megvalósítás minden fontosabb lépésérıl beszámol a heti osztályvezetıi értekezleten, a beszámolóért az
iroda vezetıje a felelıs.
Ellenırzés (monitoring), értékelés
A benyújtott pályázatokról, illetve a megkötött támogatási szerzıdésekrıl a Projektmenedzseri
Iroda rendszeresen tájékoztatja a jegyzıt, illetve a Pénzügyi Osztály vezetıjét a belsı ellenır munkatervének kialakítása érdekében.
A folyamatos ellenırzés a Projekt Menedzseri Iroda, illetve a tárgy szerinti osztály kiemelt feladata, az ellenırzési ütemterv elkészítése az irodavezetı feladata. Az értékelés, tehát a záró jelentés,
elszámolás elkészítése így már könnyebb lehet. A döntéshozók tájékoztatása (polgármester, bizottságok, képviselı-testület) a pályázati eljárás teljes folyamatában biztosított.
A hivatal, illetve önkormányzati intézmény által bonyolított projektnél az irányadó belsı szabályzatok alapján kell a munkafolyamatba épített ellenırzési feladatokat ellátni.
A támogató részérıl elıírt jelentési kötelezettséggel megvalósuló ellenırzést a szerzıdésben és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti tartalommal és határidıvel kell teljesíteni.
A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje minden év januárjában beszámolót
készít a Képviselı-testület ülésére az elızı évben pályázati keretbıl megvalósított beruházásokról,
a feladatok megvalósulásáról.
A projektek ellenırzésébe be kell vonni a hivatali belsı ellenırzés szervezetét is, amelyet az éves
ellenırzési tervben kell rögzíteni.
A projektekkel kapcsolatosan további ellenırzést végezhet a könyvvizsgáló, az Európai Unió, az
Állami Számvevıszék, a pályázat irányító hatósága, közremőködı szervezete.
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13. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Belsı ellenırzési szabályzat
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal belsı ellenırzésével összefüggı feladatait az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény 97.§-a alapján a következık
szerint határozom meg.
I.
Belsı ellenırzés fogalma
A belsı ellenırzés ténymegállapító és értékelı tevékenység.
Folyamata az értékelés alapjául szolgáló adatok megállapításával kezdıdik és a különbözı normák
megtartásának vizsgálatával folytatódik. Az ellenırzés a "van " 'állapot összehasonlítását jelenti a "
kell" állapottal, magába foglalja a különbségek megállapítását, értékelését és a tényekbıl a következtetések levonását.
Az ellenırzés szolgáltatja a vezetık számára a szükséges információkat a normák végrehajtási
módjáról és hatékonyságáról. Az értékelés mindig valamely követelményhez való viszonyítást
jelent, az ellenırzés pedig nem más, mint a meghatározott követelményektıl való eltérés megítélése.
A belsı ellenırzés célja az intézményi feladatellátás és gazdálkodás területén.
- a vezetés fı funkciói a tervezés, szervezés, ellenırzés együttesen érvényesüljenek,
- segítse a vezetıi mőködés és irányítás hatékonyságát, az intézmény gazdaságos mőködését, valamint a vezetı döntéseinek elıkészítését és a döntések egységes teljes körő végrehajtását,
- a szabálytalanságok, hiányosságok, fegyelmetlenségek és azok okainak és körülményeinek feltárásával biztosítsa az intézmény törvényes, jogszabályokban és belsı utasításokban elıírt mőködését,
- hatékonyan támogassa a korszerőbb és operatívabb mőködést és a belsı erıforrások, tartalékok
feltárását, valamint a meglévı kapacitások jobb kihasználását, kihasználtságát,
- biztosítsa a pénz- és egyéb eszközgazdálkodással, valamint az elszámolásokkal kapcsolatos kötelezı elıírások betartását.
Belsı ellenırzés rendszere
1. Vezetıi ellenırzés
A vezetıi ellenırzési tevékenység az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezetı beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt mőködı munkaterület munkájának folyamatos ellenırzése. A vezetık által gyakorolt ellenırzésnek folyamatosnak kell lennie, s a vezetıi ellenırzési tevékenység az intézmény hierarchikus felépítésének figyelembevételével megosztottan
történik.
a. A vezetı által gyakorolt ellenırzés módja:
- az irányítás funkciójához kapcsolódó ellenırzés,
- az operatív adatszolgáltatás-adatfelhasználás alapján végzett ellenırzés
- a beosztottak beszámoltatásán alapuló ellenırzés helyszíni ellenırzés
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b. Az általános vezetıi ellenırzés leggyakrabban alkalmazott formái
- postabontás,
- koordinálás,
- beszámoltatás,
- kötelezettségvállalás,
- helyszíni ellenırzés,
- adatok, információk rendezése, elemzése, értékelése, összegzése
- vezetıi utasítások és szabályzatok kiadása és az azokban foglaltak betartása,
- munkaköri leírások kiadásai, az azokban leírt feladatok elvégzésének megkövetelése.
c. A hivatalvezetık /polgármester, jegyzı/ ellenırzési kötelezettségei:
A hivatalvezetık a belsı ellenırzés operatív irányítói a hivatalban folyó munka megszervezésére,
a beosztott dolgozók irányítására és ellenırzésére elsıdlegesen jogosultak és kötelesek. Ellenırzési
joga és kötelessége kiterjed a hivatal összes dolgozójára, az általuk végzett munka helyességére és
eredményességére.
A folyamatos ellenırzési kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:
- kialakítják és jóváhagyják a hivatal részére vonatkozó szervezeti és mőködési szabályzatát, és az
ügyrendet, amelyben meghatározzák az egyes szervezeti egységek dolgozóinak ellenırzési kötelezettségét, s azok végrehajtását ellenırzi,
- gondoskodnak a zavartalan belsı ellenırzési munka feltételeirıl,
- ellenırzéseik megállapítása alapján gondoskodik a szükséges intézkedések meglétérıl és azok
végrehajtásáról,
- ellenırzik az általuk átruházott jogkörök gyakorlását,
- gondoskodnak a középvezetık beszámoltatásáról,
- vizsgálják a szaktevékenységek ellátásának hatékonyságát, tervszerőségét és gazdaságosságát,
- a munkaerı foglalkoztatásának, tárgyi eszközök optimális kihasználásának, fenntartásának és
fejlesztésének ellenırzésével vizsgálják a rendelkezésre álló erıforrások hatékony felhasználását, a
mőködés és gazdálkodás szervezettségét,
- ellenırzik a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, számviteli és más általános érvényő rendelkezések
megtartását, belsı szabályzatok és utasítások, munkaköri leírások betartását, a vagyon védelmét,
annak szervezettségét és hatékonyságát,
- vizsgálják a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési beszámoló
az elızı évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát,
- a belsı ellenırzés egész rendszere és mőködése felett felügyeletet gyakorolják.
2. A munkafolyamatokba épített ügyrendi ellenırzés
A munkafolyamatokba épített belsı ellenırzésnek biztosítani kell, hogy
- az egyes munkafolyamatok megszakítás nélkül ellenırizhetık legyenek, illetve ellenırzésre kerüljenek,
- a hibák, nem kívánatos jelenségek idıben felmérhetık és megakadályozhatók legyenek,
- a dolgozók felelıssége a végrehajtás minden szakaszában növekedjék.
A szakmai és a gazdasági munkafolyamatokba épített belsı ellenırzés leglényegesebb feladatai:
- a költségvetési elıirányzatok felhasználásának ellenırzése /kötelezettség felhasználás, érvényesítés, számfejtés teljesítmény és szolgáltatás igazolása, ellenjegyzés, utalványozás/
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- a számviteli és bizonylati rend betartása /bizonylatok alaki és tartalmi helyessége, kontírozás
naprakészség a belsı egyeztetések és egyezıség megteremtése/
A munkafolyamatokba épített ellenırzést két síkon kell végezni
- ügyviteli ellenırzés és
- kezelési ellenırzés vonatkoztatásában.
a. Az ügyviteli ellenırzés
Ügyviteli ellenırzéssel kell vizsgálni a lebonyolítandó és lebonyolított tevékenységeket, gazdasági
mőveleteket, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályokban, utasításokban elıírtaknak. Vizsgálandó
a gazdasági mőveletek jogossága, valódisága számszerő helyessége.
b. A kezelési ellenırzés
A kezelési ellenırzés feladatkörébe tartozik a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerő
felhasználására vonatkozó ellenırzés.
3. Célvizsgálatok végzése a hivatal vezetıi által meghatározott konkrét feladatok ellenırzésére,
mely kiterjed részben önálló költségvetési egységekre, társadalmi önszervezıdésekre a támogatás
nyújtás erejéig.
Az ellenırzéssel járó jogok és kötelességei
1. A belsı ellenırzést végzı dolgozó jogai és kötelezettségei:
A helyszíni ellenırzést végzı személy jogosult az ellenırzés végrehajtás céljából bármely helyiségbe belépni, minden olyan kapcsolódó iratba beletekinteni, amelynek ismeretei az ellenırzéshez
szükséges. Jogosult az iratokról másolatot készíteni, vagy elismervény ellenében iratokat eredetiben magához venni. Jogosult az ellenırzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
A helyszíni vizsgálatot végzı személy köteles megállapításait írásba foglalni. Köteles az azon
alátámasztását igazoló iratokba foglaltak valódiságát is ellenırizni.
2. Az ellenır által ellenırzött szervezeti egység dolgozójának jogai és kötelezettségei:
Az ellenırzött egység, illetve annak dolgozói jogosultak az ellenırzés általuk megismert megállapításaira vonatkozóan írásban észrevételt tenni, az esetleges ellentétes véleményeiket kifejteni.
Kötelesek a hatáskörükbe tartozó területen elısegíteni azt, hogy az ellenırzést végzı dolgozó az
ellenırzési feladatokat akadálytalanul végrehajtassa.
Kötelesek az ellenırzés megállapításai nyomán - a hatáskörükbe tartozó intézkedéseket megtenni.
Kötelesek az arra történı felhívás esetén - határidıre írásbeli magyarázatot adni.
3. Az ellenırzést végzı dolgozó fegyelmileg és büntetıjogilag felelıs:
- megállapításai helyességéért,
- az észlelt hiányosságok, mulasztások feltárásának és írásbeli rögzítésének elmulasztásáért,
- az ellenırzés során tudomásra jutott hivatali titok megırzéséért,
- titoktartási kötelezettség megtartásáért.
A belsı ellenırzés feladata
A belsı ellenırzés feladata, a tények, a körülmények megállapítása, mulasztások okainak feltárása,
s az esetleges felelısség megállapítása. Az ellenırzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére
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az ellenırzést végzı dolgozó javaslatot tesz a hivatalvezetıjének /jegyzı/. Az ellenırzés megállapításai és javallatai alapján a jegyzı utasítja az érintett dolgozót a realizálásra. A realizálás végrehajtásáról a kijelölt dolgozó köteles az elıírt határidıre jelentést tenni.
A belsı ellenırzés területei
1. A belsı ellenırzési megbízás és az ellenırzési feladatok fıbb csoportjai:
A belsı ellenırzést névre szóló megbízás alapján kell elvégezni. Az ellenırzési megbízások során
fıbb ellenırzési szempontokat kell kiadni, ezen belül rögzíteni kell az elvégzendı feladatokat. A
belsı ellenırzési rendszer útján teljesíthetı feladatok - a gazdálkodási tevékenységgel összefüggı
ellenırzési feladatok, - a számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggı fıbb ellenırzési feladatok.
2. Számviteli, elszámolási tevékenység ellenırzése
A belsı ellenırzés feladatkörébe tartozik, hogy gondoskodjék az intézmény gazdálkodásában a
belsı rend és fegyelem elısegítésérıl, vizsgálja a munkafolyamatokba épített ellenırzés hatékonyságát és hézagmentességét.
Ezzel kapcsolatban vizsgálni kell:
- a számvitel rendjét meghatározó belsı szabályozáson alapul-e az eszközök és források állományát megváltoztató gazdasági mőveletekre vonatkozó analitikus és szintetikus nyilvántartás,
- a gazdasági mőveleteket mindig követei-e megfelelıen kiállított bizonylat,
- a gépi könyvelésre vonatkozó adatokat rendszeresen egyeztetik-e,
- a fıkönyvi kivonatokat és az analitikát rendszeresen egyeztetik-e,
- meggyızıdtek-e a mérleg valódiságáról,
- a költségvetési beszámoló a kiadásokat és bevételeket jogszerően tünteti-e fel,
- a függı és az átfutó tételekrıl megfelelı analitikát vezetnek-e,
- szállítók, vevık analitikájának megfelelı vezetését.
3. Vagyonvédelemmel összefüggı ellenırzési feladatok
a, Meg kell gyızıdni, hogy a vagyontárgyak megóvásáért, kezeléséért a felelısségi körök teljes
körően kialakításra kerülte-e. Nyilvántartási és elszámolási rendjük biztosítja-e a mindenkori
számbavétel és számonkérés lehetıségét.
b, A vagyontárgyak tárolására és megóvására és ırzésére szolgáló helyiségek /pénztár/ biztonságos
zárásáról folyamatosan gondoskodnak-e.
c, A vagyonmegállapító leltározásokat rendszeresen ellenırzik-e.
d, A selejtezések végrehajtásánál és a felesleges vagyontárgyak hasznosításánál eleget tesznek-e a
szabályszerőségi követelményeknek.
Belsı ellenırzés fajtái
Az eseti ellenırzés során az alábbi ellenırzési fajták különböztetendık meg.
1. Tárgyát tekintve az ellenırzés lehet:
- átfogó, általános ellenırzés: adott idıszakra konkrétan megjelölt feladatkör megítéléséhez nyújt
komplex módon információt,
- témavizsgálat: azonos jellegő feladatok összehangolt és összehasonlító vizsgálatát takarja,
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- célvizsgálat: részfeladat ellenırzésére szolgáló eseti jellegő vizsgálat,
- utóvizsgálat: az ellenırzés által korábban feltárt hiányosságok megszüntetésének vizsgálata.
2. Tartalmát tekintve az ellenırzés lehet
- gazdasági ellenırzés
- pénzügyi-számviteli ellenırzés
- komplex / a felsoroltak összevont ellenırzése/
3. Idıpontja szerint az ellenırzés lehet:
- elızetes: a tartalmi esemény végrehajtása elıtti elemzı ellenırzés
- egyidejő: tartalmi munka bonyolításával párhuzamos
- utólagos: a mőveletek végrehajtása utáni ellenırzés
4. Gyakorisága szerint az ellenırzés lehet:
- folyamatos,
- idıszaki,
- eseti.
Belsı ellenırzés írásbeli dokumentálása
Az ellenırzést végzı dolgozó az ellenırzés során tett megállapításairól írásbeli jelentést készít,
melynek tartalmaznia kell:
- az ellenırzés fontosabb adatait,
- az ellenırzési programban meghatározott módon, az ellenırzési feladatok szerinti tagolásban az
ellenır megállapításait és értékelését, a felelısök megjelölésével,
- az ellenırzést végzı dolgozók aláírását, a jegyzıkönyv ismertetésével kapcsolatos záradékot.
Az ellenırzési jegyzıkönyv alapján teendı intézkedések:
Az ellenırzést végzı dolgozó a vizsgálat alapján tájékoztatja a jegyzıt a kialakult helyzetrıl, s
javaslatot tesz az általa szükségesnek tartott intézkedésekrıl. A szükséges intézkedéseket a jegyzı
adja ki, a hiányosságok megszüntetésére határidıt ad.
Az ellenırzés realizálódása során figyelemmel kell kísérni, hogy a megadott határidın belül beérkeznek-e az intézkedési tervek az ellenırzés során feltárt hiányosságokra vonatkozóan. Utóvizsgálat során kell meggyızıdni arról, hogy megtették-e az ellenırzés után a szükséges intézkedéseket.
Az utóvizsgálatot az ellenırzést követıen kell megtartani, melynek kizárólag az a feladata, hogy az
egyes konkrét intézkedések megtételérıl és végrehajtásáról benyomást szerezzen. Ha a szükséges
intézkedések az utóvizsgálatig sem történtek meg, a mulasztás miatt fel kell vezetni a személyes
felelısséget.
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14. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek
közszolgálati szabályzata
A közszolgálati tisztviselık jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) alapján a köztisztviselıi jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot adom ki.
I. Fejezet
Bevezetı rendelkezések
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Gyomaendrıd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: hivatal) minden vezetıjére és köztisztviselıjére.
2. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre (továbbiakban együtt: polgármester) e szabályzat hatálya akkor terjed ki, ha azt törvény, illetve önkormányzati rendelet lehetıvé teszi.
II. Fejezet
A munkaidı, pihenı idı és a rendkívüli munkavégzés szabályai
1. A munkáltatói jogkört gyakorlók:
– Jegyzı
– A Jegyzı távollétében az Aljegyzı
– A dolgozók szabadságának engedélyezése – az éves szabadságolási ütemterv jegyzı
általi elfogadását követıen-, továbbá a munkaközi szünet 2. pontban meghatározottaktól eltérı módon történı kivételének engedélyezése vonatkozásában a szervezeti egység vezetıje
–
2. A hivatal köztisztviselıire érvényes munkarend a következı:
Hétfıtıl, Kedd, Szerda, Csütörtök 8 órától 16.30 óráig,
pénteken

8 órától 14 óráig

A jegyzı az egyes köztisztviselık részére engedélyezheti, hogy a hivatal általános munkarendjétıl eltérı munkarendben dolgozhassanak. Az eltérı munkarendben dolgozók nyilvántartását az aljegyzı vezeti, mely nyilvántartás szerves részét képezi, a munkaidı nyilvántartást biztosító elektronikus nyilvántartásnak.
A köztisztviselı részére a munkaidın belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30
perc, munkaközi szünetet kell biztosítani.
A munkaközi szünetet 12 órától 12.30 óráig tartó idıtartamon belül lehet igénybe venni,
melynek megtörténtét, az elektronikus nyilvántartásban regisztrálni kell. A regisztrálás a
dolgozó használatában lévı azonosító kártya igénybevételével történik. Az azonosító kártya kiadásáról a személyzeti ügyeket intézı köztisztviselı értesítése alapján az aljegyzı
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gondoskodik. A kártya megrongálódásából elvesztésébıl adódó pótlással járó költségek,
amennyiben az a dolgozónak felróható, úgy a közszolgálati jogviszonyban álló személyt
terheli. Amennyiben a köztisztviselı a fent meghatározott idıtartamon belül nem tudja
kivenni a munkaközi szünetet, úgy ennek eltérı idıpontban történı kivételét, a szervezeti
egység vezetıje engedélyezi.
A köztisztviselık rugalmas munkaidıben dolgoznak. A rugalmas munkaidıre vonatkozó
szabályokat jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. A rendkívüli munkavégzés szabályai:
A Kttv. 96. § (7) bekezdése szerint „rendkívüli esetben a köztisztviselı a munkaidején
felül is köteles munkahelyén munkát végezni, illetıleg meghatározott ideig és helyen a
munkavégzésre készen állni.”
A rendkívüli munkavégzésre a 40. § az irányadó a következıkkel
a. A rendkívüli munkavégzés elrendelése
– Rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni a szabályzat 1. sz. függelékét képezı
„Rendkívüli munkavégzést elrendelı lap" igénybevételével.
– Rendkívüli munkavégzést elrendelni a hivatal belsı szervezeti egységei tekintetében a
– Osztályvezetık javaslatára a Jegyzı jogosult.
– Rendkívüli munkavégzés elrendelésnek tartalmaznia kell:
– A köztisztviselı nevét, munkahelyi beosztását.
– A rendkívüli munkavégzés idıpontját, idıtartamát, helyét.
– Az elvégzendı feladatot.
– Az elrendelés dátumát, az elrendelı és a köztisztviselı aláírását.
b. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartása és elszámolása
– A rendkívüli munkavégzést elrendelı lapot 2 példányban kell elkészíteni.
A teljesítést a munkahelyi vezetı leigazolja mind a köztisztviselı példányán, mind a munkáltatói példányon.
A munkáltatói példányt a munkahelyi vezetı – amennyiben a szabadidı kiadása sikertelen
volt – havonta összegyőjtve eljuttatja a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselınek, aki köteles megvizsgálni a sikertelenség okát, majd ennek eredményérıl
tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
– A személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselı a tájékoztatást követıen
az illetmény szemfejtésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megteszi.
– a rendkívüli munkavégzést elrendelı lapot bizonylatként a tárgyévet követı 3 évig
megırzi.
4. A köztisztviselıt megilletı szabadság és kiadásának rendje:
A köztisztviselıt a Kttv. 101. §-a szerint meghatározott szabadság illeti meg, melynek kiadásáról a 103. – 107. § rendelkezik.
a) A köztisztviselı igényét a belsı szervezeti egység vezetıje , a tárgyévben február 15-ig
elkészíti a belsı szervezeti egység és az ahhoz tartozó irodák szabadságolási tervét majd
február utolsó munkanapjáig a munkáltatói jogkör gyakorlója a személyzeti ügyek intézéséért felelıs köztisztviselı javaslata alapján jóváhagyja. Ennek megtörténtét követıen a
szabadságok tárgyévi ütemezésérıl, a köztisztviselıt tájékoztatja.
b) A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfelelıen kell kiadni, azoktól csak rendkívül
indokolt esetben lehet eltérni, a belsı szervezeti egység vezetıjének javaslata alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyását követıen.
III. Fejezet
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Munkavégzés
1. A hivatal köztisztviselıinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. A feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzékét, a hatásköri címzettek jegyzékét, a kiadmányozás rendjét, a munkáltató elektronikus úton tartja nyilván, mely a köztisztviselı munkaköri leírásának szerves részét képezi. A nyilvántartást a munkáltató jogkör gyakorlója az önkormányzati választást követı egy éven belül dolgozza újra, ezt követıen a jogszabályi változásokat a köztisztviselı követi.
2. A köztisztviselı feladatait a közérdekében a jogszabályoknak megfelelıen, szakszerően,
pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai
szabályok betartásával köteles ellátni.
A hivatal köztisztviselıi munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az
önkormányzat és a Hivatal tekintélyét megırizni.
A köztisztviselı köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot.
A köztisztviselı illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekrıl, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen
elınyös következményekkel járna.
3. A köztisztviselı köteles a kijelölt munkahelyen és idıben munkára képes állapotban
megjelenni és munkát végezni.
Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a köztisztviselı alapos
indok nélkül megtagadja, a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.
4. A munkából való távolmaradást a köztisztviselı köteles legfeljebb 24 órán belül munkahelyi vezetıjének bejelenteni, a távolmaradás okát a munkahelyi vezetı felszólítására a
megadott határidın belül igazolni.
A munkából való távollét nyilvántartásáért, a hivatal Osztályvezetıi felelısek. Az illetményszámfejtés részére történı idıszakos adatközlésért a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselı a felelıs.
5. Minden köztisztviselı egyénileg felelıs a személyes használatába adott hivatali vagyontárgyakért. A vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a
tőzvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást elvégezni.
6. A munkakör átadás szabályai:
Ha az adott köztisztviselıi munkakörbe alkalmazott köztisztviselı személyében változás
történik, vagy a feladatok egy részének ellátása más köztisztviselı feladatává válik akkor a
feladatátadásról “átadás átvételi jegyzıkönyvet” kell felvenni.
A munkakör átadásnál jelen vannak az érintett köztisztviselık és a szervezeti egység vezetıje.
A jegyzıkönyvnek (a kötelezı jegyzıkönyvi elemeken túl) tartalmaznia kell:
– A lezártan átadott ügyek iratait,
– A folyamatban lévı ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedések
megjelölését,
– A feladatot átadó köztisztviselınek a tett intézkedéseiért illetve mulasztásaiért való
felelısségvállalási nyilatkozatát.
– A munkakör ellátása során használt – a Hivatal tulajdonában lévı – eszközöket,
segédleteket, stb., megjelölve azok használhatósági állapotát is.
– Az eszközökben tapasztalt hiányt illetve a hiányért való felelısség megállapítását.
119

– És minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan
folytatása, vagy az ügyintézési hibákért, mulasztásokért való felelısség megállapítása szempontjából lényeges.
IV. Fejezet
A köztisztviselık díjazása
1. A köztisztviselık díjazására a Kttv. 131 – 133. § az irányadó.
A Jegyzı - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások elıirányzatán belül - a teljesítményértékeléstıl függıen a köztisztviselı besorolása szerinti fizetési
fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
A Jegyzı – döntését megelızıen – kikéri az érintett szervezeti egység vezetıjének a véleményét.
A teljesítmény értékelést a Titkársági Osztályon a jegyzı, további osztályokon az osztályvezetı végzi. A teljesítmény értékelést a TÉR megnevezéső informatikai program felhasználásával kell elkészíteni, melyhez a köztisztviselı hozzáférését biztosítani kell, védelmét
az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti teljesítéséért az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselı felelıs.
2. Vezetıi pótlék
Vezetıi pótlékra jogosultak az osztályvezetık, mértékét a Kttv. 236. § határozza meg.

3. Az idegennyelv-tudási pótlék:
A köztisztviselı a Kttv.141.§-ban meghatározottak szerint jogosult azzal az eltéréssel,
hogy az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár.
A Jegyzı által megjelölt, további idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelv az orosz.
4. A helyettesítés szabályai:
A Hivatali munka folyamatosságának biztosítása és az ügyfelek magas szintő „kiszolgálása” érdekében a távollévı köztisztviselıt munkatársai helyettesítik. A helyettesítés rendjét
a köztisztviselık munkaköri leírása tartalmazza. Rendkívüli esetben a szervezeti egység
vezetıje a helyettesítés rendjétıl eltérhet.
Ha a köztisztviselı a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát
végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül – a Kttv. 98. § -ban szabályozottak szerint – külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg, melynek mértékét a jogszabályi
kereteken belül a jegyzı határozza meg.
A helyettesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
5. A kiküldetés szabályait a Kttv. 54. § tartalmazza.
V. Fejezet
Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A jubileumi jutalomról:
A jubileumi jutalomra való jogosultság szabályait Kttv. 150. §. részletesen tartalmazza.
A köztisztviselı jubileumi jutalomra való jogosultságát határozatban kell megállapítani.
A jubileumi jutalomra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a polgármesterre is.
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2. Cafetéria juttatás szabályozása
1. A cafetéria juttatást a Kttv. 151. § szabályozza.
2. A cafetéria juttatás éves összegét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az évenként elfogadott költségvetési rendeletében határozza meg.
3. A cafetéria juttatás formáit és igénybevételének szabályait jelen szabályzat 3. számú
melléklete tartalmazza.

3 A Jegyzı a hivatal szakember szükségletének tervszerő biztosítása érdekében tanulmányi szerzıdést köthet a közvetlen munkahelyi vezetı támogató javaslatával rendelkezı
köztisztviselıvel.
A szerzıdésben meg kell határozni:
– a támogatás jogcímeit és mértékét,
– az elszámolás módját,
– a felek jogait, kötelezettségeit.
– azt a tanulmányi idıt követı idıtartamot, melyet az érintett köztisztviselı a hivatal állományában vállal eltölteni.
Ez az idıtartam a tanulmányi idıvel arányos, de az 5 évet nem haladhatja meg.
A Jegyzı engedélyezheti a köztisztviselı korábbi munkahelyével kötött tanulmányi szerzıdésbıl következı anyagi kötelezettségek részbeni vagy teljes átvállalását.
Ha a köztisztviselı olyan iskolai rendszerő képzésben vesz részt, amelyet a hivatal nem
támogat, a köztisztviselıt megilletı szabadidıt a Jegyzı állapítja meg a következık szerint.
– A szabadidı mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelezı
iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat idıtartamáról szóló igazolásnak megfelelıen
állapítja meg.
– A fentieken túl a munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a köztisztviselınek
több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva
négy munkanap szabadidıt köteles biztosítani. Vizsgának az oktatási intézmény által
meghatározott számonkérés minısül.
– A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidıt köteles biztosítani.
A köztisztviselı más közigazgatási szervvel, illetıleg más munkáltatóval tanulmányi
szerzıdést csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának elızetes engedélyével köthet;
VI. Fejezet
Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások
1. A lakásépítés és vásárlás támogatásának szabályairól:
a) A Kttv. 152. § a) pontja szerint a köztisztviselı részére lakhatási, lakásépítési, és vásárlási támogatás, biztosítható.
A Hivatal éves költségvetésének függvényében, lakhatási, lakásépítési, és -vásárlási támogatás, biztosítható. A támogatás megállapítása folyósítása, visszafizetése során a 2/2004.
(II. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
- A támogatás visszafizetése egy összegben esedékessé válik amennyiben a köztisztviselı
közszolgálati jogviszonya a támogatás megállapítását követı 10 éven belül, lemondással,
vagy a Ktt tv. 155.§ f. pontjában foglaltak miatt szőnik meg.
121

- A támogatási kérelmet tárgyév szeptember 1-ig kell benyújtani a személyügyi és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselınél.
2. Albérleti díj Kttv. 152. § b)
A köztisztviselı kérelmére – közvetlen munkahelyi vezetıje javaslata alapján – albérleti
díj hozzájárulásban részesíthetı. A hozzájárulás mértékérıl – a költségvetési lehetıségek
függvényében – a Jegyzı dönt. Az albérleti díj mértéke nem haladhatja meg az igénylı
jogos lakás igényét kielégítı szolgálati bérlakás biztosítása esetén fizetendı bérleti díj
50%-t. A lakbér meghatározásakor a fiatal házasok elsı lakáshoz jutását biztosító költségelvő bérlakások bérleti díját kell figyelembe venni. Az albérleti díjat, egy évre lehet megállapítani. Amennyiben a meghatározott egy éves idıtartam még nem telik le az adott költségvetési évben, úgy az újabb költségvetési évben az albérleti díj megállapítását ismételten
kérni kell. A kérelemhez csatolni kell az albérleti szerzıdés egy pl-t.
3. Illetményelıleg Kttv. 152. § e)
A köztisztviselı és a polgármester részére eseti kérelem alapján illetményelıleg folyósítható, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi annak kifizetését.
a) fizetéselıleg annak a köztisztviselınek engedélyezhetı, akinek családi, egészségügyi,
illetve más szociális ok alapozza meg a kérelmét.
b) a fizetéselıleg felsı határa a folyósításakor érvényes minimálbér havi összegének a háromszorosa, de legfeljebb a személyi jövedelemadó elıleggel, az egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékokkal csökkentett rendszeres havi illetményének az összege.
c) a fizetéselıleg kamatmentes kölcsönnek minısül, amelyet 6 havi egyenlı részletben, de
legkésıbb az adott év december 31. napjáig kell visszatéríteni, fizetési haladék nem engedélyezhetı. A támogatás, illetve a még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal
esedékessé válik, ha a köztisztviselı jogviszonya a törlesztési idı alatt megszőnik.
4. Családalapítási támogatás Kttv. 152. § c)
(1) A határozatlan idıre kinevezett és legalább egy éve a hivatalban dolgozó köztisztviselı elsı házasságkötése, vagy gyermek születése alkalmával vissza nem térítendı
családalapítási támogatásban részesíthetı.
(2) A támogatás maximum Br. 50.000- Ft.
(3) A támogatásról a köztisztviselı kérelmére a Jegyzı dönt a rendelkezésre álló éves
költségvetési keret figyelembe vételével.
5. Rendkívüli szociális támogatás Kttv. 152. § d)
A köztisztviselı, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyeztetetté válik írásbeli kérelmére szociális támogatásban részesíthetı. A támogatás megállapításáról a jegyzı a szervezeti egység vezetıje véleményének a kikérését követıen dönt. A
támogatás mértéke legfeljebb Br. 50.000-Ft. A kérelemben a köztisztviselınek meg kell
jelölni azt az okot melynek következtében megélhetése veszélyeztetetté vált.
6. A szemüveg térítés szabályai:
Az a köztisztviselı, aki munkavégzéséhez rendszeresen számítógépet használ szemüvegtérítésben részesíthetı.
a) Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján –
monitorkímélı szemüveglencse viselése indokolt.
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b) A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb a tárgyévre érvényes köztisztviselıi illetményalap 65%-ának megfelelı összeg. A folyósított térítést a
Pénzügyi Osztály tartja nyilván.
c) A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylı évente egyszer szemészeti
szakorvosi vizsgálaton vegyen részt.
VII. Fejezet
Kegyeleti gondoskodás
1. Temetési segély:
Temetési segély adható a köztisztviselınek a Ptk. 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén. A támogatás összege legfeljebb 60.000Ft.
A temetési segélyrıl a köztisztviselı kérelmére – a rászorultság függvényében, a szerzeti
egység véleményének kikérését követıen - a Jegyzı dönt, a rendelkezésre álló éves költségvetési keret függvényében.
VIII. Fejezet
A nyugállományú köztisztviselık támogatása
1. A nyugállományú köztisztviselı a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthetı.
Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
a) eseti szociális segély,
b) temetési segély,
A szociális támogatás odaítélése történhet kérelemre, vagy javaslatra.
Javaslatot tehet a nyugállományú köztisztviselı életkörülményeit ismerı:
– vezetı, vagy köztisztviselı
– nyugállományú köztisztviselı, más nyugállományú köztisztviselı tekintetében
– társadalmi szervezet, egyesület, vagy magánszemély
Az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a személyügyi ügyintézı tesz javaslatot. A javaslat alapján a támogatás folyósításáról a Jegyzı dönt.
A személyügyi ügyintézı, a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel együttmőködve
köteles figyelemmel kísérni a nyugdíjas köztisztviselık szociális helyzetét.
A nyugállományú köztisztviselık szociális gondozásának, illetve szakmai tapasztalata
hasznosításának elısegítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására a Jegyzı – megfelelı számú nyugdíjas esetén - nyugdíjas bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja az e
célokat szolgáló egyesületek létrehozását.
A nyugdíjas bizottság javaslatot tehet nyugdíjas köztisztviselı támogatásba részesítésére és
elismerésére a Köztisztviselık Napja alkalmából.
IX. Fejezet
A köztisztviselı eredményes munkájának elismerése
Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai
1. A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató
munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkezı feladatok
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elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid idın belül történı ösztönzésére a hivatal köztisztviselıi jutalomban részesíthetık.
2. A jutalmazásra – kellı indokolással – a munkahelyi vezetık tehetnek javaslatot és a
jegyzı – a Polgármester egyetértésével - dönt.
X. Fejezet
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek
Jegyzı, aljegyzı, osztályvezetık, kiadmányozási joggal rendelkezı köztisztviselık ( 3.
számú melléklet tartalmazza
1. sz. melléklet
A rugalmas munkaidırıl Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál
I. Általános feltételek
- heti törvényes munkaidı 40 óra
- napi törvényes munkaidı 8 óra
- munkaközi szünet idıtartama 30 perc, amely része a munkaidınek
II. A hivatal dolgozói rugalmas munkaidı beosztásban végzik munkájukat.
1. A rugalmas munkaidı határa hétfıtıl péntekig 7 órától 18 óráig tart.
2. Ezen idın belül törzsidı
Hétfın
8 órától 16 óráig
Kedden

8 órától 12 óráig

Szerdán

8 órától 16 óráig

Csütörtökön

12,30 órától 16 óráig

Pénteken

8 órától 12 óráig

3. A rugalmas munkaidı beosztásra szolgáló heti 13 óra 30 percet az 1. pontban írt - törzsidın kívüli - idıvallumban (továbbiakban: peremidı) lehet ledolgozni, annak beosztásáról
az apparátus és a saját munka terhére figyelemmel a dolgozó dönt.
4. A részfoglalkozású dolgozók munkaidı beosztását az osztályvezetık határozzák meg.
5. A peremidıben történı kötelezı munkavégzés elrendelésére az osztályvezetı jogosult.
6. A peremidı igénybevételét az osztályvezetıknek úgy kell megszervezniük a vezetésük
alá tartozó belsı szervezeti egységben, hogy a folyamatos munkavégzés biztosításra kerüljön.
7. Törzsidı alatt minden dolgozó munkahelyén köteles tartózkodni és munkát végezni,
kivéve ha
· szabadságon (fizetett vagy fizetetlen) van
· szabadnapját tölti,
· táppénzes állományban van,
· egész napos kiküldetésben van,
· engedéllyel munkahelyén kívül végzi a munkáját,
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· a Közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvényben és/vagy a Munka Törvénykönyvében (a
továbbiakban Kttv. és Mt.) szabályozottak miatt van távol, egyéb okból igazoltan van távol
8. Más munkáltatónál mellékfoglalkozásban, vagy egyéb jogviszonyban végzendı munkát
peremidıben lehet végezni, illetve ha jellege miatt csak meghatározott idıben végezhetı,
úgy törzsidıben. Az e jogviszonyokban töltött idı a ledolgozott munkaidıbe nem számít
be.

III. Munkaidı megszakítása
1. Ennek minısül a törzsidı végén (kivételesen közben), illetve a peremidı bármely idıpontjában történı távozás. Törzsidıben csak a közvetlen felettes engedélyével lehet eltávozni. A törzsidıben és a peremidıben történı távozást amennyiben annak idıtartama a 10
percet meghaladja az elektronikus munkaidı nyilvántartásban regisztrálni kell.
A Kttv-ben és/vagy az Mt-ben meghatározott munkavégzés alóli mentesség (fizetett idı)
miatti távollétet, az elektronikus nyilvántartásban szintén regisztrálni kell.
2. Ha dolgozó törzsidıben engedély nélkül nem jelenik meg, a távollétet megjelenésével
egy idıben nem tudja igazolni, úgy két órát meghaladó távollét esetén a szóban forgó napot igazolatlan napként kell elszámolni, emellett fegyelmi felelısségre vonásnak is helye
van. A 2 óránál kevesebb távollét ideje a munkaidıbe nem számít be amennyiben ez késésnek nem minısíthetı fegyelmi felelısségre vonásnak van helye amellett, hogy a távollét
idejét le kell dolgozni.
3. Igazolatlan késésnek minısül, ha a dolgozó engedély nélkül, illetve utólagos igazolás
nélkül a törzsidı kezdete után érkezik a munkahelyére. Amennyiben a dolgozó igazolatlanul késik úgy a késés minden megkezdett 10 perce után heti munkaidı keretét 30 perc idıtartammal növelni kell. A 30 percet meghaladó késésnél a 2. pontban írt szabályokat kell
alkalmazni.
5. Amennyiben a dolgozó peremidıben történı II/5., 6. pont szerinti munkavégzési kötelezettségének igazolatlanul nem tesz eleget úgy fegyelmi felelısségre vonásnak van helye.
IV. Munkában nem töltött idı számítása
1. Szabadságon, szabadnapon, több napos kiküldetésben, táppénzen, a Kttv-ben és/vagy az
Mt-ben meghatározott egész napos távolléteknél (ahol átlagkereset jár) napi 8 órát kell
letöltött munkaidıként számításba venni.
2. Tanulmányt folytató dolgozónál, amennyiben tanulmányi elfoglaltsága nem egész napos
(egész napos az 1. pont alá esik) iskolai foglalkoztatást jelent, munkaidı kedvezményt csak
az általános munkarend szerinti munkaidı befejezéséig kap, ennek megfelelıen ezen idıpontig az iskolai foglalkozás, valamint az arra történı utazás ledolgozott munkaidıként
kell számításba venni akkor is, ha ez a peremidıre esik.
3. A Kttv-ben és/vagy az Mt-ben meghatározott azon távollétekre, amelyekre átlagkereset
jár (ezeket a 2. sz. melléklet tartalmazza) és azok idıtartama az egész munkanapot nem
veszi igénybe, a ténylegesen eltöltött idıt kell letöltött munkaidıként figyelembe venni,
valamint az utazásra fordított idıt, ha az az általános munkarend órakeretébe beleesik.
Amennyiben az Kttv. és Mt.. vagy végrehajtási rendelete az elismerhetı idıt, vagy alkalmat korlátozza, vagy meghatározza, úgy legfeljebb az így meghatározott idıt lehet ledolgozott munkaidınek számítani.
4. Amennyiben a törzsidıben a dolgozó orvosi vizsgálaton, gyógykezelésben vett részt és
arról igazolást hoz, úgy az igazolt távollétnek számít, de az így eltöltött munkaidıt le kell
dolgozni, kivéve, ha az orvosi vizsgálat a 3. pont alá tartozik.
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5. A nem munkában (pl. szakszervezeti rendezvényen) töltött idı nem számít munkaidınek. Szakszervezeti tisztségviselınek a funkciójából eredı nem munkahelyi rendezvényen
való részvétele az általános munkarendbe tartozó idı alatt letöltött munkaidınek számít.
Szakszervezeti tisztségviselıket ezen felül is megilleti munkaidı kedvezmény, ha feladataikat más módon mint az általános munkarend terhére nem tudják megoldani. Ez azonban
az elızıekkel együtt szakszervezeti titkárnál a munkaidıkeret 20 %-át, egyéb tisztségviselınél 10 %-át nem haladhatja meg.
V. A munkaidı nyilvántartás szabályai
1. A ledolgozott munkaidıt a napi teljes munkaidı kezdetétıl annak végéig kell mérni.
Ezen idıpont elıtti és utáni munkavégzést a munkaidı elszámolásánál figyelmen kívül kell
hagyni, kivéve ha az ez idı alatt történı munkavégzésre
· tisztségviselı vagy osztályvezetı elrendelése
· kötelezı közremőködésre jogszabályi elıírás alapján kerül sor
Közigazgatási területen, a munkaidın túli, de nem munkahelyen végzendı munkavégzésre
történı, illetve onnan a lakásra történı utazásra összesen fél óra munkaidı elszámolható.
Közigazgatási területen kívül munkaidın túl elvégzendı munkavégzésre a ténylegesen
felmerülı igazolt vagy valószínősíthetı utazási idı ledolgozott idınek ismerhetı el.
2. Szabadnapon munkaköri kötelezettség alapján végzett munkát - munkában töltött idı
alapján - ledolgozott munkaidınek kell tekinteni, úgy mintha azt peremidıben történt
munkavégzés lenne. Heti pihenınapon végzett munkát kétszeres szorzóval számolva kell
ledolgozott munkaidınek tekinteni. Társadalmi eseményeken közremőködı anyakönyvvezetıknél az esemény idıtartama mellett azok kezdete elıtt 1 óra s vége után fél óra munkaidı munkavégzésként számolható el. Szabadnapon, pihenınapon, fizetett ünnepnapon végzett munka szükségességét, annak idıtartamát a osztályvezetınek igazolnia kell. Azon dolgozóknál, akiknél munkakörükbıl adódóan rendszeresen elıfordulhat e napokon történı
munkavégzés, az osztályvezetı a ledolgozott idıre figyelemmel szabadnapot, illetve pihenınapot biztosíthat a Kttv-ben és/vagy az Mt-ben elıírt szabályok figyelembevételével.
3. Munkahelyi érdekbıl történı kiküldetés esetén a ténylegesen felhasznált munkaidıt
(utazással együtt) kell ledolgozottnak tekinteni, feltéve, hogy a dolgozó az oda, illetve
visszautazásra a legközelebbi közlekedési eszközt veszi igénybe.
4. A ledolgozott munkaidıt az elektronikus munkaidı nyilvántartásban kell vezetni. A
nyilvántartás vezetésért a dolgozó felelıs. Az érkezés és távozás regisztrálása a kártya lehúzással történik, valamint a szükséges kód beütésével.
5. A munkaidı alap havi dekádokban kerül összesítésre. A következı dekádba +20 és -10
óránál magasabb munkaidı értéket átvinni nem lehet. A megengedett eltérést meghaladó
plusz munkaidı a következı dekádra kivételesen átvihetı, ha az a vezetı munkára utasítása miatt keletkezett és abban a dekádban a kompenzálására már nem volt lehetıség. A 10
órát meghaladó többletmunkaidıbıl dekádonként utólag 1 szabadnap a dolgozó kérésére
kiadható. Ha a ledolgozatlan idı 10 órát 4 vagy több órával meghaladja, azt szabadság kiadásával kell kompenzálni, úgy, hogy a letöltetlen munkaidı 10 óra alá csökkenjen. A
többletmunkaidıt, a tárgyhót követı hónapban kell a dolgozó részére kiadni. A ledolgozatlan idıt amennyiben nem történik a fentiek szerinti szabadság kiadás, úgy azt a köztisztviselı a tárgyhót követı hónapban köteles ledolgozni.
6. A munkaidı nyilvántartást minden dolgozó folyamatosan köteles vezetni a távollétek
okának megjelölésével. A munkaidı nyilvántartás nem szabályszerő vezetése esetén a dolgozó fegyelmi úton felelısségre vonható. A köztisztviselı számára a Kttv. 94. § (1) alapján
kötelezıen kiadandó munkaközi szünet kiadására 12,00-tól 12,30-ig kerül sor.
126

1. sz. melléklet:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala egyes munkakörében
foglalkoztatott dolgozóinak munkaruha- formaruha-védıruha juttatására vonatkozó
szabályokat az alábbiak szerint határozom meg:
1./ 1998. évre az anyakönyvvezetık részére évi 8.000.- Ft., a kisegítı személyzetnek (takarítónıknek) évi 6.400.- Ft. összegig formaruha adható a családi eseményeken történı kulturált megjelenéshez.
Az 1998. évet követıen a 8.000.- Ft. illetve 6.400.- Ft. összeg a munkaruházati cikkeknél
történt áremelkedés %-ával azonos mértékben nı.
A kifizetés idıpontja minden év november hónapja.
A Hatósági Osztály vezetıje köteles az események számát minden év október 31-ig név
szerint kimutatni és azt a Pénzügyi Osztály részére leadni. A kifizetés ennek alapján történik; azon dolgozók, akik rendszeresen részt vesznek a szertartásokon azok részére az öszszeg 100 %-ban, az átlagnál kevesebb számú rendezvényeken részt vevık részére 50 %-ban
kerül kifizetésre.
2./ A közterület-felügyelık részére teljes formaruha jár, fokozatos felruházással és pótlással / éveknek megfelelı /, a kihordási idı figyelembevételével.
/ 1.sz. melléklet /
3./ Munkaruházat az alábbi fizikai munkakörökben jár:
Gondnoki főtı -karbantartói, gépkocsivezetıi feladatokat ellátó hivatali alkalmazottnak
Munkaruha, bakancs, gumicsizma, béleltkabát, gumikesztyő.
Takarító (kirendeltség):
2 köpeny, munkacipı, nyári esıkabát, kendı, gumikesztyő.
/ A munkaruhára vásárlására és kihordására vonatkozó szabályokat a 2. sz. melléklet tartalmazza./
4./ Új alkalmazottak jogosultsága a munkába állással kezdıdik, de a vásárlásra a próbaidı
elteltével / e tekintetben egységesen 3 hónap / kerülhet sor.
5./ Az évenkénti munkaruha juttatás munkajogviszony keletkezése illetve megszőnése esetén továbbá részmunkaidıs foglalkoztatásban idıarányosan jár. A kihordási idıre biztosított forma illetve munkaruhát - amennyiben a munkaviszony a dolgozó kezdeményezésére
vagy hibájából szőnik meg - idıarányosan meg kell váltani
6./ A 30 napot meghaladó - munkavégzési kötelezettséggel nem járó - távollét idejére,
munkaruha, védıruha nem jár, illetve a kihordási idı a távolléttel meghosszabbodik / keresıképtelenség, fizetés nélküli szabadság, sorkatonai szolgálat, szülési szabadság, GYEDGYES /
7./ Méltányossági, illetve a nem szabályozott eseteket a munkáltató dönti el.

127

8./ A munkaruházattal kapcsolatos számlák kifizetését a munkaruha analitikát vezetı dolgozó engedélyezi.
9./ A munkaruházatnál a vásárlási összeg maximális összege évente a munkaruházati cikkeknél történt áremelkedés %-ával azonos mértékben nı.
10./ A mezıırök részére teljes formaruha jár – az 1997. évi CLIX. törvény által elıírt mezııri vizsgát eredményesen elvégzett mezıırök részére – a kihordási idı figyelembe vételével.
Kimutatás a közterület-felügyelık által használatos ruházatról
Nyári
Sapka 1 db
Szövetnadrág
1 db
R. ujjú ing
3 db
Esı kabát
1 db
Társasági bır
félcipı 1 pár

Kihord.
idı
2 év

1 év
1 év
2 év

1 év

Téli

Kihord. idı Átmeneti

Téli sapka
1 db
Szırmés kabát 1 db
Molinó alsófelsı 1 db
Kötött pulóver 1 db
Szövet nadrág 1 db
H. ujjú ing
3db
Acélkaplis
bakancs 1 p.
Téli kesztyő
bır 1 pár

2 év

3 év
2 év
1 év

1 év
1 év

1 év
3 év
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Gyakorló
kabát 1 db
Gyakorló
nadrág 1 db
Átmeneti
kabát 1 db
Nyakkendı 1
db
Derékszíj bır
1 db

Kihord idı
3 év

2 év
2 év

2 év
3 év

Munkaruha és védıruha
Megnevezés

Vásárlási öszszeg
maximum / Ft

Kihordási idı
hónap

Férfi kétrészes munkaru- 7.000.ha
Nıi köpeny
3.000.-

18

Férfi bakancs

6.000.-

18

Nıi csizma

6.000.-

24

Gumicsizma

1.200.-

18

Bélelt kabát

10.000.-

48

Nıi munkacipı

3.000.-

12

Esıkabát nyári

1.500.-

12

Védısapka

-

-

Gumikesztyő

-

-

Védıkesztyő

-

-

Védıszemüveg

-

-

Kendı

-

-

18

A mezııri és a hegyıri formaruha részletes leírása és kihordási ideje:
Formaruha:
1 db téli kord- vagy posztóöltöny
1 db nyári öltöny
1 db nyári nadrág
1 db bélelhetı kabát
1 db esıkabát
1 db kalap
1 db téli sapka
1 db sál
1 db nyakkendı
1 pár kesztyő
4 db ing
8 pár zokni
1 pár gumicsizma
1 pár bakancs

Kihordási idı:
24 hónap
12 hónap
12 hónap
36 hónap
24 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
24 hónap
12 hónap

129

2. sz. melléklet
Cafetéria-juttatás szabályzata
1. Fejezet
Alapvetı rendelkezések
1. § (1) Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
a cafetéria-juttatások rendszerén keresztül biztosítja a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselık, ügykezelık, a munkaviszonyban álló, (a hivatalhoz
közvetlenül kapcsolódó technikai alkalmazott) munkavállalók, valamint közalkalmazotti
jogviszonyban álló mezıırök részére az egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni
igényekhez igazodó természetbeni juttatásokat.
(2) A juttatás a 2012. évi CXCIX. törvény, valamint Gyomaendrıd Város Polgármesteri
Hivatala köztisztviselıinek Közszolgálati Szabályzata alapján, jelen szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatások közül választható.
Cafetéria-juttatásra való jogosultság
2. § (1) Cafetéria-juttatás igénybevételére jogosult a Polgármesteri Hivatallal
a) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselık, ügykezelık,
b) munkaviszonyban álló, (a hivatalhoz közvetlenül kapcsolódó határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott technikai dolgozók) munkavállalók,
c) közalkalmazotti jogviszonyban álló mezıırök
(2) A dolgozó nem jogosult cafetéria-juttatás igénybevételére:
a) a szülési szabadság, terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási-díj, a gyermekgondozási-segély folyósításának idıtartamára,
b) 30 napot meghaladó távollét esetében a távollét elsı napjától kezdve
(3) A közszolgálati, vagy munkaviszonyt létesítı dolgozó a cafetéria-juttatást a jogviszony
létesítés napjától veheti igénybe.
(4) a cafetéria-juttatás igénybe vételére való jogosultság a jogviszony megszőnésének napján szőnik meg.
Cafetéria-juttatás igénylése
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal minden év február 15. napjáig tájékoztatja a dolgozókat az
igénybe vehetı cafetéria-juttatásokról.
(2) A dolgozók március 1. napjáig az erre rendszeresített elektronikus Cafetéria programban nyilatkoznak a cafetéria-juttatás éves összegének felhasználásáról, a választott
cafetéria-juttatásról és annak mértékérıl.
Az „Összesített adatlap” kinyomtatása, aláírása után a „Kitöltések lezárása következik,
mely ez után nem módosítható. A dolgozó a nyilatkozattétellel hozzájárul ahhoz, hogy a
cafetéria-juttatás igényléséhez szükséges adatait az ahhoz szükséges mértékben a cafetériajuttatás nyilvántartást vezetı kezelje.
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(3) Az, aki a Polgármesteri Hivatallal év közben létesít közszolgálati, vagy munkaviszonyt,
illetve jogosultsága év közben keletkezik, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az elsı
munkában töltött napot követı 15 napon belül, de legkésıbb a cafetéria-juttatás igénybevételének a 2.§ (3) bekezdés szerinti elsı napjáig teszi meg.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat tárgyév január 1. napjától, - cafetéria-juttatás
igénybe vételére való jogosultságtól – december 31-ig – közszolgálati, vagy munkaviszony
megszőnéséig – terjedı idıszakra vonatkozik. A (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozat év
közben nem módosítható.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot egy példányban, aláírással ellátva a személyügyi ügyintézınek kell leadni. A nyilatkozat átvételét követıen az elektronikus rendszer lezárásra kerül.
(6) Amennyiben a dolgozó a (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ott meghatározott
határidıig önhibájából - ide nem értve a betegállományt, illetve egyéb rajta kívül álló okot
– elmulasztja, számára a cafetéria-juttatás étkezéstámogatás utalványból áll.
Cafetéria-juttatás összege
4. § (1) A cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati szabályzatban meghatározott öszszeg.
(2) A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet, az egyes juttatást terhelı közterhekre.
(3) A cafetéria-juttatás összege arányosan kerül megállapításra
a) azon munkatársak esetében, akik munkaviszonya év közben keletkezik, vagy szőnik
meg,
b) 2.§ (2) bekezdés a) – c) pontja esetében.
(4) A tárgyévben igénybe nem vett cafetéria-juttatás összege a következı évre nem vihetı
át.
Cafetéria-juttatásra vonatkozó elszámolási szabályok
5. § (1) A cafetéria-juttatás elszámolása bruttó módon történik, tartalmazza a közterhek
költségeit.
(2) A cafetéria-juttatáshoz az azt terhelı adó- és járulékterhek alapján meghatározásra kerül egy átváltási szorzó. A cafetéria-juttatás átváltási szorzóval növelt összege csökkenti a
cafetéria-juttatás összegét.
(3) Ha a dolgozó jogviszonya év közben szőnik meg, köteles a részére nyújtott cafetéria
összeggel az utolsó munkában töltött napon elszámolni.
(4) Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás idıarányosan felhasználható
mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbözet – elızetes hozzájárulásával – illetményébıl levonásra kerül, illetve választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetıvé teszi,
vissza kell adni.
(5) Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó halálával
szőnik meg.
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(6) A 2. § (2) a) – c) pontban meghatározott esetekben az idıarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét, a távollét utáni elsı munkanapon vissza kell
fizetni, illetve vissza kell adni.
(7) Ha a köztisztviselıt tárgyév közben áthelyezik, az egyes munkáltatóknál cafetériajuttatásra idıarányosan jogosult. Ha a köztisztviselı a korábbi munkáltatónál az idıarányos
részt meghaladó értékő cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem
terheli, azonban az idıarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe
vehetı cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehetı juttatás
mértékéig – csökkenteni kell.

II. Fejezet
Cafetéria-juttatások
Fogyasztásra, kész étel vásárlására
6. § (1) Erzsébet utalvány, összege havonta 5.000.-Ft.
(2) Az étkezési utalvány minden negyedév utolsó hónapjában kerül kiosztásra, ezen
cafetéria-juttatást választó dolgozó részére.
(3) Az étkezési utalvány 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094

Széchenyi Pihenı Kártya
7. § A munkáltató névre szóló, bankkártya elven mőködı, elektronikus utalványkártya
formájában OTP Szép kártyát biztosít dolgozói részére. Az e juttatást választó három különbözı alszámla között oszthatja meg az erre szánt összeget.
(1) Szálláshely: A cafetéria összeg keretéig, maximum Br. 200 000.- Ft.
(2) Vendéglátás: 150 000.- Ft.
(3) Szabadidı: 75 000.- Ft.
A dolgozónak nyilatkoznia kell, más munkáltatótól részesül-e ilyen jellegő ellátásban, a
kapott juttatásokat össze kell számolni, kedvezményes adózás csak a törvényben meghatározott mértékig lehetséges.
(4) A Széchenyi Pihenıkártya 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094.
Iskolakezdési támogatás
8. § (1) Az iskolakezdési támogatás utalvány formájában igényelhetı a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, vagy bármely EGT-államban ennek megfelelı
oktatásba részt vevı gyermek (tanuló) számára, - a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult – szülı, vagy a vele közös háztartásban élı házastárs
útján legfeljebb gyermekenként (tanulónként) az adóév elsı napján érvényes minimálbér
egyhavi összegének 30%-ának megfelelı értékig.
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(2) Az iskolakezdési támogatási utalvány kizárólag a tanév elsı napját megelızı és
az azt követı 60 napon belül vehetı igénybe.
(3) Az iskolakezdési támogatási utalvány kizárólag tankönyv, taneszköz, ruházat
vásárlására jogosít.
(4) Az iskolakezdési támogatási utalvány augusztus hónapban kerül kiosztásra.
(5) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az iskolakezdési támogatások öszszegérıl nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése érdekében a dolgozó köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásba részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jelérıl, ennek hiányában személyes adatairól.
(6) Az iskolakezdési támogatás 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094.
Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás
9. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás igénybevételének feltétele, hogy a
dolgozó tagsági viszonyt létesítsen a nyugdíjpénztárral. Amennyiben a nyugdíjpénztári
tagdíj hozzájárulást igénylı dolgozó a választott pénztárban még nem rendelkezik tagsággal, úgy nyilatkozata egyben nyugdíjpénztári belépési szándéknak tekintendı, amellyel
felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze a dolgozó nevében a belépési
eljárást.
(2) Ezen juttatás választása esetén a dolgozó által választott Önkéntes Nyugdíjpénztárba a nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás befizetését a Polgármesteri Hivatal teljesíti.
(3) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás havi összege legalább a minimum tagdíj
összege, a kedvezményes adózás mellett adható összeg legfeljebb a minimálbér 50%-a.
(4) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási szorzója 1,3094.
Önkéntes egészségpénztári támogatás
10. § (1) Az önkéntes egészségpénztári támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a dolgozó tagsági viszonyt létesítsen az egészségpénztárral. Amennyiben az egészségpénztári tagdíj hozzájárulást igénylı dolgozó a választott pénztárban még nem rendelkezik tagsággal, úgy nyilatkozata egyben egészségpénztári belépési szándéknak tekintendı, amelylyel felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze a dolgozó nevében a
belépési eljárást.
(2) Ezen juttatás választása esetén a dolgozó által választott egészségpénztári hozzájárulás befizetését, a dolgozó által választott Önkéntes Egészségpénztárba, a Polgármesteri Hivatal teljesíti.
(3) Az önkéntes egészségpénztári támogatás havi összege legalább a minimum tagdíj összege, a kedvezményes adózás mellett adható összeg legfeljebb a minimálbér 30%-a.
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(4) Az önkéntes egészségpénztári támogatás 5. § (2) bekezdés szerinti átváltási
szorzója 1,3094

3. számú melléklet
Kiadmányozási joggal rendelkezı köztisztviselık:
Mőszaki ügyintézı
Pardi László
Adó ügyintézı
Arnótszky Györgyné
Adó ügyintézı
Farkas Imre
Adó ügyintézı
Kovács-Rédai Tünde
Adó ügyintézı
Kovácsné Molnár Piroska
Adó ügyintézı
Rovnyik Szergej
Pénzügyi ügyintézı
Szurovecz Károlyné
Pénzügyi ügyintézı
Tóthné Gál Julianna
Szociális ügyintézı
Balázs Róbert
Szociális ügyintézı
Debreceni Zoltánné
Szociális ügyintézı
Erdısiné Szeretı Julianna
Szociális ügyintézı
Kis Éva
Építéshatósági ügyintézı
Medveczki Teréz
Építéshatósági ügyintézı
Blaskó Ivett
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15. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzat, mint tulajdonos vesz részt
Az önkormányzat az alábbi gazdasági társaságoknak tagja
A gazdasági társaság megnevezése, adószáma
A gazdasági társaság által ellátott fıbb tevékenységi körök
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 10665387-2-04
Építıipar, település üzemeltetés, út fenntartás
Békés Megyei Vízmővek Vállalat 10017980-2-04 Víz és csatorna szolgáltatás
Zöldpark Gyomaendrıd Nonprofit Kft. 14596421- Zöldterület kezelés
2-04
Liget Fürdı Kft
Fürdı, gyógyfürdı üzemeltetés
B.) A gazdasági társaságban való részvétel forrásai:
Egyéb források:
- a gazdasági társaság által ellátott feladatokhoz kapcsolódó üzemeltetésre átadott tárgyi eszköz
- a gazdasági társaság által ellátott feladatokhoz önkormányzati saját forrás (készpénz, apport).
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16. melléklet a Hivatali SzMSzhez

A költségvetési szerv vezetési struktúrája és mőködésének rendszere
1. A költségvetési szerv vezetési struktúrája
Lehetséges szervezeti szintek (1) A szervezeti szintnek megfelelı
lehetséges vezetı beosztások (2)
1. Legfelsıbb vezetıi szint
Jegyzı
2. Magasabb vezetıi szint
Aljegyzı
3. Középvezetıi szint
Osztályvezetı

A konkrét vezetıi beosztások
megnevezése (3)
jegyzı
aljegyzı
osztályvezetı

2. Az egyes vezetıi szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám
(A *-gal jelölt oszlopba az 1. pont táblázatának 3. oszlopában lévı vezetıi munkaköröket kell
beírni.)
Vezetıi szinthez tartozó Vezetıknek közvetlenül A munkakörökben foglalMegjegyzés (teljes
beosztások*
alárendelt munkakörök koztatható létszám (munka- vagy részmunkakörre, csatolt munkörönként)
kakörre való hivatkozás)
Jegyzı/
Aljegyzı Osztályvezetı 1 fı 5 fı Az éves költségve- teljes munkaidıs
Titkárság
tésben meghatározott létteljes munkaidısök
szám.
teljes munkaidıs
Aljegyzı
Osztályvezetı
az egyes osztályokon
Az éves költségvetésben
foglalkoztatott köztiszt- meghatározottak szerint.
viselık., közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók.

3. A szerv mőködési rendszere
A szervet a jegyzı vezeti, ı a legfelsıbb vezetı
A szerven belül megtalálható:
1. az alá- és fölérendeltség,
- jegyzı-aljegyzı
- jegyzı-osztályvezetık
- jegyzı-dolgozók
- osztályvezetı-osztályon belüli dolgozók
2. az azonos szinten belül a mellérendeltség.
osztályvezetık

egymás
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között

Osztályvezetı
Osztályvezetı

Titkársági ügyintézı

Osztályvezetı

Személyügyi ügyintézı

Humánpolitikai Osztály

Aljegyzı

Pénzügyi Osztály

Informatikus

Gyámhivatal

Ügyirat feldolgozás
2 fı

Városüzemeltetési Osztály

Titkárnı

Szociális iroda

Intézményfelügyeleti iroda

Beszámolók készítése
1 fı

Könyvelési feladatok
1 fı

Ügyfélszolgálat
2 fı

Könyvelési feladatok

Bevételek beszedése, kintlévıségek behajtása 2 fı

Településırség
4 fı

Mezıırség
6 fı

2 fı

Közterület felügyelet

2 fı

Projektmenedzseri iroda

Osztályvezetı

Vagyonkezelıi és jogi iroda
2 fı

Osztályvezetı

Városüzemeltetési iroda
4 fı

Hatósági Osztály

Postázó és telefonközpontos

Iktató irodavezetı

Anyakönyvvezetı

Okmányiroda vezetı

Építéshatóság vezetı

Adó Osztály

Személyi juttatással, segélyek
kifizetésével, igénylésével
kapcsolatos ügyek 1 fı

3 fı ügykezelı

3 fı ügyintézı

2 fı ügyintézı
1 fı nyilvántartó

Ügyintézı 5

Ügyintézı 4

Ügyintézı 3

Ügyintézı 2

Ügyintézı 1

Polgármester
Jegyzı

Titkárság

17. melléklet a Hivatali SzMSzhez

A szervhez kapcsolódó önállóan mőködı költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok
1. A szervhez tartozó önállóan mőködı intézmények kapcsolódása
1.1. A szervhez tartozik önállóan mőködı költségvetési szerv.
A önállóan mőködı költségvetési szerv/egység megnevezése

A önállóan mőködı szervnél pénzügyi-gazdálkodási tevékenységet
ellátó személyek
munkaköre

feladata

Határ Gyızı Városi Könyvtár

könyvtáros

Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

iskola titkár

ellátmány kezelése, elszámolása,
tagdíjak beszedése, könyvleltárak
nyilvántartása, pályázatok elszámolása
ellátmány kezelése, elszámolása ,
térítési díjak beszedése, analitikus nyilv. vezetése, pályázatok
elszámolása
ellátmány kezelése, elszámolása ,
pályázatok elszámolása, analitikus nyilvántartások vezetése,
ellátmány kezelése, elszámolása ,
pályázatok elszámolása, analitikus nyilvántartások vezetése.
ellátmány kezelése, elszámolása,
térítési díjak beszedése, analitikus nyilv. vezetése, pályázatok
elszámolása

Térségi Humánsegítı Szolgá- szakmai vezetı
lat
Közmővelıdési- Közgyőjte- szakmai vezetı
ményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrıd-Csárdaszállás- Óvoda titkár
Hunya Kistérségi Óvoda

139

foglalkoztatási
jellege
teljes munkaidıs

teljes munkaidıs

teljes munkaidıs

teljes munkaidıs

teljes munkaidıs

18. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala által az 1990. évi
LXV. törvény 8. §-a alapján ellátott feladatai
Alaptevékenységek:
Szakfeladat száma
021000
360000
370000
382101
412000
421100
493909
522110
581400
791100
661902
681000
682001
682002
750000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841191
841192
841401
841402
841403
841901
842155
842421
842521
842531
842541

Szakfeladat neve
Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Utazásközvetítés
Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenység
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenység
Európai parlamenti képviselı választáshoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység(gyámügy, építéshatóság)
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı
feladatok
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek
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851011
862102
869052
873011
879012
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889101
889206
889935
889936
889942
890301
890302
890441
890442
890443
910421
910422
910501
910502
930102
931204
931903
932911
932919
960302

Óvodai nevelés, ellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Települési egészségügyi feladatok
Idıskorúak tartós bentlakásos szociális támogatása
Gyermekotthoni ellátás
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi ellátás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsıdei ellátás
Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelılegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatás
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
Védett természeti területek és természeti értékek megırzése és fenntartása
Közmővelıdési intézmények és támogatásuk
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
Köztemetı fenntartás és mőködtetés
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19. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrıd
Város Önkormányzata és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények Egységes Gazdálkodási Szabályzata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı
személyek kijelölésének rendjével – és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján – a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásait figyelembe véve – a következık szerint határozzuk meg.
1. A gazdálkodással összefüggı feladatok
1.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása

1.1.1. Kötelezettségvállaló
A helyi önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére – az Ávr. 52. § (6) bekezdése alapján – a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.
Az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetıje vagy az általa írásban felhatalmazott
személy vállalhat kötelezettséget.
A kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatához – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervhez – tartozó önállóan mőködı költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetıje jogosult.
1.1.2. Pénzügyi ellenjegyzı
Az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján a kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetıje írásban jogosult.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó kijelölést a jelen szabályzat
2. számú melléklete szerint kell elkészíteni.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatához – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervhez – tartozó önállóan mőködı költségvetési szerveknél (Határ Gyızı
Városi Könyvtár, Térségi Humánsegítı Szolgálat, Közmővelıdési, Közgyőjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény és Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény) a
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának vezetıje, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
Az Ávr. 55. § (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére
feljogosított személynek a felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel,
vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
1.1.3. Érvényesítı
Az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának köztisztviselıje látja
el.
Az érvényesítésre jogosult személyeket – az Ávr. 55. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a jelen szabályzat 3. számú melléklete szerint írásban kell kijelölni.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatához – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervhez – tartozó önállóan mőködı költségvetési szerveknél (Határ Gyızı
Városi Könyvtár, Térségi Humánsegítı Szolgálat, Közmővelıdési, Közgyőjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény és Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény) érvényesítésre Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának vezetıje által írásban kijelölt személy jogosult.
Az Ávr. 58. § (4) bekezdése, valamint Ávr. 55. § (3) bekezdése, alapján az érvényesítésre jogosult személynek a felsıoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel,
vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
1.1.4. Teljesítés igazolásra jogosult személyek
Gyomaendrıd Város Önkormányzatánál és Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál a teljesítésigazolással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlására az alábbi személyek jogosultak:
Tevékenység, amelyre a teljesítésigazolással
kapcsolatos hatáskör kiterjed

Teljesítésigazolásra jogosult személy
beosztása
neve

Az irányítása alá tartozó szervezeti egy- Dr. Timár Andrea
ség által ellátott feladatok tekintetében,
valamint az önkormányzati beruházások
vonatkozásában (ez utóbbi esetben a
beruházást felügyelı mőszaki ellenır
külön teljesítés igazolása is szükséges)
Zöldterület gazdálkodással, szúnyoggyé- Szabóné Galambos Éva
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Mőszaki osztályvezetı

Mőszaki

ügy-

rítéssel, közmunka szervezéssel, játszóterek fenntartásával kapcsolatos teljesítések igazolása
Energia számlák igazolása (Önkorm.-hoz
tartozó ön.mők.int.esetében is)
Informatikai és telefon számlák igazolása
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által végzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetések igazolása (pl.
kegyeleti szolgáltatás)
Oktatási intézmények számláinak igazolása (óvodák, bölcsıdék támogatása stb.)

intézı

Nagy Sándor

energetikus

Megyeri László

aljegyzı

Keresztesné Jáksó Éva

Humánpolitikai
osztályvezetı

Tóthné Rojik Edit

Oktatási elıadó

Gyomaendrıd Város Önkormányzatához – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervhez – tartozó önállóan mőködı költségvetési szerveknél (Határ Gyızı
Városi Könyvtár, Térségi Humánsegítı Szolgálat, Közmővelıdési, Közgyőjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény és Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény) a
teljesítés igazolásra a költségvetési szerv vezetıje jogosult.
A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az Ávr. 57. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján – a jelen szabályzat 4. számú melléklete szerint kell írásban kijelölni.
1.1.5.Utalványozó
A helyi önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén – az Ávr.
52. § (6) bekezdése alapján – a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott
személy jogosult utalványozásra.
Az Ávr. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr. 52. § alapján Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál a kötelezettséget vállaló szerv vezetıje vagy az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult utalványozásra.
Az utalványozásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 5. számú melléklete szerint kell elkészíteni.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatához – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervhez – tartozó önállóan mőködı költségvetési szerveknél (Határ Gyızı
Városi Könyvtár, Térségi Humánsegítı Szolgálat, Közmővelıdési, Közgyőjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény és Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény)
utalványozásra a költségvetési szerv vezetıje jogosult.
1.1.6. Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok
a.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és
teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevé144

kenységét közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának b.) pontja) vagy maga javára látná el.
b.) Az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
− a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyzı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet,
− az érvényesítı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet
azonos a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel
c.) A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekrıl és aláírás-mintájukról a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell naprakészen vezetni a az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján.
A nyilvántartás vezetéséért Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi
osztályának vezetıje felelıs.
1.2. Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyzı, utalványozó, érvényesítı, teljesítés igazoló) feladatai
1.2.1. Kötelezettségvállalás
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minısül a kiadási elıirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerően megtett jognyilatkozat.
Így különösen:
− a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
− szerzıdés megkötésére,
− költségvetési támogatás biztosítására
irányuló, szabályszerően megtett jognyilatkozat.
Kötelezettséget vállalni – az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kivételekkel – csak
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelızıen, írásban
lehet.
Az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amely
− értéke az ötvenezer forintot nem éri el,
− pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak,
− az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minısül.
Az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell
annak nyilvántartásba vételérıl, és a kötelezettségvállalás értékébıl – az Ávr. 46. §ában foglaltakkal összhangban – a költségvetési év és az azt követı évek szabad elıirányzatait terhelı rész lekötésérıl.
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A lekötést, valamint a nyilvántartást legalább a kiemelt elıirányzatok szintjén kell végrehajtani.
A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
− a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
− a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
− a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait,
− a kötelezettségvállalás tárgyát,
− a kötelezettségvállalás összegét,
− a kötelezettségek évek szerinti megoszlását,
− a kötelezettségek elıirányzatok szerinti megoszlását,
− a kifizetési határidıket, továbbá
− a teljesítési adatokat.
A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési
kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövıbeli nyilatkozattól függ.
Ha a fizetési kötelezettség jövıbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az elızı évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci,
gazdasági, társadalmi körülmények között – az ésszerő gazdálkodás mellett – reális
legmagasabb összegő kötelezettséget kell feltételezni.
Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás dokumentuma a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 12. §
b) pontjában vagy 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelı szerzıdés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével.
A közbeszerzési kötelezettség alá nem esı, határozatlan idıre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követı három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni.
A kötelezettségvállalások nyilvántartását a POLISZ könyvelési rendszerben kell folyamatosan, naprakészen vezetni.
A nyilvántartást Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának köztisztviselıje vezeti.
A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszőnése esetén haladéktalanul
gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplı adatok módosításáról, törlésérıl, valamint
az Ávr. 46. § szerint érintett évek szabad kiadási elıirányzatai módosításáról.
A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának vezetıje
felé, ha valamelyik elıirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.
Annak érdekében, hogy az elıirányzatok lekötöttségét teljes körően számba lehessen
venni, a nem írásban tett kötelezettségvállalásokat is fel kell vezetni a kötelezettség146

vállalások nyilvántartásába. Ezért az ilyen kötelezettségvállalásokat jelezni kell a kötelezettségvállalást nyilvántartó személy felé.
1.2.2. Pénzügyi ellenjegyzés
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik.
Az Ávr. 54. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzınek a pénzügyi ellenjegyzést megelızıen meg kell gyızıdnie arról, hogy
a) a szükséges szabad elıirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés idıpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben elıírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzınek errıl írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget
vállaló szerv vezetıjét és gazdasági vezetıjét.
Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetıje a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyzı köteles az utasításnak eleget tenni és az
Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történı utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
1.2.3. Teljesítés igazolás
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása elıtt történik.
A teljesítés igazolás során ellenırizhetı okmányok alapján ellenırizni és igazolni kell
− a kiadások teljesítésének jogosságát,
− a kiadások összegszerőségét,
− ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a
kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követıen
esedékes – annak teljesítését.
Szervezetünknél a kiadások szakmai teljesítése mellett a bevételekre vonatkozóan nem
kell a teljesítést igazolni.
A teljesítés igazolás
- a számlán rögzített „A teljesítést igazolom” szöveggel,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával
történik.

1.2.4. Érvényesítés
147

A kifizetések esetén a teljesítés igazolás alapján az érvényesítınek ellenırizni kell
− az összegszerőséget,
− a fedezet meglétét és azt, hogy
− a megelızı ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, továbbá az Ávr., valamint szervezetünk belsı szabályzataiban foglaltakat megtartották-e.
Amennyiben az érvényesítı az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belsı szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követıen az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.
Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása elıtt történik.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell
− az érvényesítés dátumát és
− az érvényesítı aláírását.
1.2.5. Utalványozás
Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel
lehet.
A – készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített
utalványon fel kell tüntetni:
− az „utalvány” szót,
− a költségvetési évet,
− a befizetı és a kedvezményezett megnevezését, címét,
− a fizetés idıpontját, módját, összegét, devizanemét,
− a megterhelendı, és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
− a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
− az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést, pénzügyi ellenjegyzést,
− az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását.
Szervezetünknél a POLISZ könyvelési rendszer által elıállított utalványt kell alkalmazni.
A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az Ávr. 59. § (3)
bekezdés szerinti adatokat kell feltüntetni, azzal, hogy az okmányon már szereplı
adatokat nem kell megismételni.
Az Ávr. 59. § (5) bekezdése alapján nem kell utalványozni:
− a termék értékesítésébıl, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerősített
számla, számlát helyettesítı okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
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− a fizetési számla vezetésével és az azon végzett mőveletekkel kapcsolatban
a számlavezetı által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat,
− az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történı kifizetéseket és
− a fedezetkezelıi számláról, valamint – a fedezetkezelıi számlára történı átutalás esetén – az építtetıi fedezetbiztosítási számláról történı kifizetéseket.

2. Az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírások, feltételek
2.1. Idıközi költségvetési jelentés
Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - idıközi költségvetési jelentést köteles összeállítani.
Az idıközi költségvetési jelentést az Ávr.-ben meghatározottak szerint kell összeállítani.
Az önkormányzati szintő idıközi költségvetési jelentés összeállításáért és a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez, az általa megjelölt határidıre történı továbbításáért Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának vezetıje
és köztisztviselıje (könyvelıje) felelıs.
Az intézmény az Ávr.-ben foglalt elıírások, valamint az Önkormányzat által meghatározottak szerint köteles idıközi költségvetési jelentést készíteni.
Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidıre történı továbbításáért az önállóan
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetıje felelıs.
2.2. Idıközi mérlegjelentés
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést kell készítenie
az Ávr. 170. § elıírásai szerint.
Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követı 40 napig kell a Magyar Államkincstár
Területileg Illetékes Szervéhez benyújtani.
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveknek a negyedévenkénti idıközi mérlegjelentésüket a tárgynegyedévet követı hónap 15-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatalba.
A polgármesteri hivatal idıközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az
intézményi idıközi mérlegjelentésekkel a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Szervéhez történı továbbításáért Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi
osztályának köztisztviselıje (könyvelıje) és vezetıje felelıs.
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Az intézménynek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az Ávr.-ben, valamint az Önkormányzat által meghatározottak szerint.
Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidıre történı továbbításáért az önállóan
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetıje felelıs.
2.3. Beszámolási kötelezettség
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeirıl szóló,
többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § alapján az államháztartás
szervezeteinek (ideérve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan mőködı
költségvetési szerveket is) gazdálkodásukról éves és féléves elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük.
Az éves és féléves elemi költségvetési beszámoló elkészítéséért Gyomaendrıd Város
Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztályának vezetıje felelıs.
A gazdálkodási szabályzat 2012. január 1. napjától lép hatályba, a korábban érvényben volt
gazdálkodási szabályzat ettıl az idıponttól hatályát veszti.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.

...................................
Polgármester

......................................
Jegyzı
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1. sz. melléklet

FELHATALMAZÁS

TOLDI BALÁZS ALPOLGÁRMESTER
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan idıre
felhatalmazom Önt
hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében a helyi önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon.
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Polgármester akadályoztatása esetén
alkalmazandó.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
…………………………
Polgármester

NYILATKOZAT
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem,
az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
………………………….
felhatalmazott személy
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FELHATALMAZÁS

DR. TIMÁR ANDREA A VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI
OSZTÁLY VEZETİJE
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan idıre
felhatalmazom Önt
hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében a helyi önkormányzat kiadási elıirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon.
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, esetenként bruttó 250.000 Ft-ig
alkalmazandó.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
…………………………
Polgármester

NYILATKOZAT
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem,
az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
………………………….
felhatalmazott személy
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FELHATALMAZÁS

MEGYERI LÁSZLÓ ALJEGYZİ
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan idıre
felhatalmazom Önt
hogy Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala nevében a polgármesteri hivatal kiadási
elıirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon.
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Polgármesteri Hivatal vezetıjének akadályoztatása esetén
alkalmazandó.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
…………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem,
az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
………………………….
felhatalmazott személy
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FELHATALMAZÁS

DR. TIMÁR ANDREA A VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI
OSZTÁLY VEZETİJE
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan idıre
felhatalmazom Önt
hogy Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala nevében a polgármesteri hivatal kiadási
elıirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon.
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, esetenként bruttó 250.000 Ft-ig
alkalmazandó.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
…………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem,
az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012. január 1.
………………………….
felhatalmazott személy
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2. sz. melléklet

KIJELÖLÉS

SZILÁGYINÉ BÁCSI GABRIELLA GYOMAENDRİD VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÉNZÜGYI OSZTÁLYÁNAK VEZETİJE
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§ (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt
Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében az önkormányzat kiadásai elıirányzatai
terhére, Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala nevében a polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai terhére, valamint az önkormányzathoz tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv kiadási elıirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére.
Gyomaendrıd, 2012. január 1.
…………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az
arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.
Gyomaendrıd, 2012. január 1.
………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

TÓTHNÉ GÁL JULIANNA
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§ (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt
Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében az önkormányzat kiadásai elıirányzatai
terhére, Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala nevében a polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai terhére, valamint az önkormányzathoz tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv kiadási elıirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére.
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetıje tartós akadályoztatása esetén
alkalmazandó.
Gyomaendrıd, 2012. január 1.
…………………………
Gazdasági vezetı

NYILATKOZAT
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az
arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.
Gyomaendrıd, 2012. január 1.
………………………….
kijelölt személy
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3. sz. melléklet

KIJELÖLÉS

TÓTHNÉ GÁL JULIANNA
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. § (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek
Gyomaendrıd Város Önkormányzatánál
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál
Gyomaendrıd Város Önkormányzatához tartozó önállóan mőködı költségvetési szerveknél.

Gyomaendrıd, 2012. 01.01.

…………………………
Gazdasági vezetı

NYILATKOZAT
Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Dátum: …………………

………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

POHARELECNÉ RÁCZ ILDIKÓ
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. § (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek
Gyomaendrıd Város Önkormányzatánál
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál
Gyomaendrıd Város Önkormányzatához tartozó önállóan mőködı költségvetési szerveknél.
A érvényesítıi jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Tóthné Gál Julianna akadályoztatása esetén
alkalmazandó.

Gyomaendrıd, 2012.01.01.

…………………………
Gazdasági vezetı

NYILATKOZAT

Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01.

………………………….
kijelölt személy
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4. sz. melléklet

KIJELÖLÉS

DR. TIMÁR ANDREA
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek.
A teljesítés igazolására való kijelölés:
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, valamint az
önkormányzati beruházások vonatkozásában (ez utóbbi esetben a beruházást felügyelı
mőszaki ellenır külön teljesítés igazolása is szükséges)
terjed ki.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

…………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolásra vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

SZABÓNÉ GALAMBOS ÉVA
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek.
A teljesítés igazolására való kijelölés:
Parkfenntartás
Hulladékgazdálkodás
Játszóterek fenntartása
közmunka
terjed ki.

Gyomaendrıd, 2012.07.01

…….………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS
NAGY SÁNDOR
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek.
A teljesítés igazolására való kijelölés:
energiaszámlákra
terjed ki.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

…….………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

MEGYERI LÁSZLÓ
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek.
A teljesítés igazolására való kijelölés:
Informatikai beszerzések
Telefon, internet, fénymásoló, számítástechnikai szolgáltatások számláira
terjed ki.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

…….………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

KERESZTESNÉ JÁKSÓ ÉVA
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek.
A teljesítés igazolására való kijelölés:
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által végzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetések igazolása (pl. kegyeleti szolgáltatás)
terjed ki.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

…….………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

TÓTHNÉ ROJIK EDIT
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek.
A teljesítés igazolására való kijelölés:
Óvodák, bölcsıdék önkormányzati támogatása
Oktatási intézmények felülvizsgálatára vonatkozó számlákra
terjed ki.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

…….………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01

………………………….
kijelölt személy
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5. sz. melléklet

KIJELÖLÉS

MEGYERI LÁSZLÓ ALJEGYZİ
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt
az utalványozási jogkör gyakorlására Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál.

Az utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
A Polgármesteri Hivatal vezetıjének akadályoztatása esetén
alkalmazandó.
Gyomaendrıd, 2012.01.01.
…………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01.
………………………….
kijelölt személy
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KIJELÖLÉS

TOLDI BALÁZS ALPOLGÁRMESTER
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt
az utalványozási jogkör gyakorlására.
Az utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás:
Polgármester tartós akadályoztatása esetén
alkalmazandó.

Gyomaendrıd, 2012.01.01.
…………………………….

Polgármester

NYILATKOZAT
Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012.01.01.
………………………….
kijelölt személy

166

6. számú melléklet

Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a teljesítés igazolásra jogosult személyekrıl és aláírás mintájukról
Hatáskör
gyakorlójának
aláírása

Jogosultság

Név

Beosztás

Hatáskör

Várfi András

polgármester

Toldi Balázs

alpolgármester

2006. október
2.
2010. október
3.

Dr. Csorba Csaba

jegyzı

Megyeri László

aljegyzı

Dr. Timár Andrea

Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási osztály vezetıje
Pénzügyi osztály
vezetıje
Költségvetési ügyintézı
Pénzügyi ügyintézı
(könyvelı)
energetikus

Kötelezettségvállaló,
utalványozó
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
Kötelezettségvállaló,
utalványozó,
Kötelezettségvállaló,
utalványozó, teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
teljesítést igazoló
Pénzügyi ellenjegyzı
Pénzügyi ellenjegyzı, érvényesítı
Érvényesítı

2007. augusztus 1.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tóthné Gál Julianna
Poharelecné Rácz Ildikó
Nagy Sándor

Teljesítést igazoló
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Kezdete

Megszőnése

Szabóné Galambos Éva
Tóthné Rojik Edit
Keresztesné Jáksó Éva

Városüzemeltetési
ügyintézı
Oktatási elıadó
Humánpolitikai
Osztály vezetıje

Teljesítést igazoló
Teljesítést igazoló
Teljesítést igazoló
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2012.07.01

……………………………
(költségvetési szerv)

7. sz. melléklet

UTALVÁNY
2012. költségvetési évre
1.)

A befizetı / kedvezményezett
Megnevezése:
………………………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………................................

2.)

A fizetés
Idıpontja: ………………………………………………………
Módja: átutalás / készpénz
Jogcíme: ………………………………………………………………………………...............................
Összege: ………………....……. Ft, azaz ….…………………...………………..………..……........... Ft
Devizanem: ........................, összeg: ……………..……, azaz ……..…..…….…………………...………

3.)

Megterhelendı / jóváírandó fizetési számla
Megnevezése:
…………………………….………………………………………………………………...
Száma:
………………………………………………………….…………………………………………..

4.)

Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: ……………………..

ÉRVÉNYESÍTVE
Dátum: ………………………

………………………………….
érvényesítı aláírása

Dátum: ………………………

………………………………….
utalványozó aláírása

Bankkivonat
sorsz.

Mozgásnem

T / Fıkönyvi
K
számla
száma

Könyvelési utasítás pénzforgalmi tételekhez
Szakfeladat
Bontás Áfa Összeg (Ft)
száma
kód
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Szöveg

A könyvvezetés módja: módosított teljesítés szemlélető kettıs könyvvitel.

……………………….
könyvelte
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……………………………
(költségvetési szerv)

8. számú melléklet
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS
2012. év
I. ………………………….. (Kiemelt elıirányzat)

ezer Ft
Nyt.
sz.

Kötelezettségvállalás megnevezése
(tárgya), jogcíme
Kötelezettségvállaló neve

Köt. váll.
dokument.
megnevez.,
száma,
kelte

Fizetési
határidık

Elızı
év(ek)
kötelezetts.
váll.-ból
tárgyévi
kötelez.
vállalás
nyitó állom.

Elızı
év(ek)
kötelezetts.
váll.-ból
köv. évi
kötelez.
vállalás
nyitó állom.

korr.
(+/-)

korr.
(+/-)

Tárgyévi kötelezettség vállalás
tárgyévi
elıir.
terhére vállalt
kötelez.

követk. évi
elıir.
terhére váll.
kötelez.

korr.
(+/-)

korr.
(+/-)

I/1.

I/2.

I/3.

I/4.

I/5.
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további
évek elıir.
terhére váll.
kötelez.
korr.
(+/-)

Tárgyévi pénzügyi teljesítés
elızı
években
vállalt
kötelezettségre

tárgyévben
vállalt
kötelezettségre

tárgyévi öszszes
pénzügyi
teljesítés
pénzügyi telj.
idıpontja

Megismerési nyilatkozat

Az egységes gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem,
hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Poharelecné Rácz Ildikó

Feladat,
hatáskör
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
Kötelezettségvállaló,
utalványozó,
Kötelezettségvállaló,
utalványozó, teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
teljesítést igazoló
Pénzügyi ellenjegyzı
Pénzügyi ellenjegyzı, érvényesítı
Érvényesítı

Nagy Sándor

teljesítést igazoló

2012.01.01.

Varjú Róbert

teljesítést igazoló

2012.01.01.

Tóthné Rojik Edit

teljesítést igazoló

2012.01.01.

Keresztesné Jáksó Éva

teljesítést igazoló

2012.01.01.

Név
Várfi András
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba
Megyeri László

Dr. Timár Andrea
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tóthné Gál Julianna
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Dátum
2012.01.01.
2012.01.01.
2012.01.01.
2012.01.01.

2012.01.01.
2012.01.01.
2012.01.01.
2012.01.01.

Aláírás

MÓDOSÍTÁS

2012. január 22-tıl
1.1.4 Teljesítésigazolás
Tevékenység, amelyre a teljesítésigazoTeljesítésigazolásra jogosult személy
lással kapcsolatos hatáskör kiterjed
neve
beosztása
A közmunka programokhoz kapcsolódó Hunya Péter
Mezıgazdasági
számlák, kifizetések igazolása
ügyintézı
KIJELÖLÉS

HUNYA PÉTER
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek
A teljesítés igazolásának gyakorlására való kijelölés:
A közmunka programokhoz kapcsolódó számlák, kifizetések igazolására
terjed ki.
Gyomaendrıd, 2012. 01. 22.
…………………………
Polgármester

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolásának gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012. 01. 22.
………………………….
kijelölt személy
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Aláírás minta és megismerési nyilatkozat
Az egységes gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem,
hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név
Hunya Péter

Feladat,
Dátum
hatáskör
Mg-i
ügyintézı, 2012.01.22.
teljesítésigazoló

Aláírás

Gyomaendrıd, 2012. 01.22.
MÓDOSÍTÁS

2012. július 1-tıl
1.1.4 Teljesítésigazolás
Tevékenység, amelyre a teljesítésigazoTeljesítésigazolásra jogosult személy
lással kapcsolatos hatáskör kiterjed
neve
beosztása
Zöldterület gazdálkodással, szúnyoggyé- Szabóné Galambos Éva Mőszaki ügyrítéssel, közmunka szervezéssel, játszóintézı
terek fenntartásával kapcsolatos teljesítések igazolása
KIJELÖLÉS

SZABÓNÉ GALAMBOS ÉVA
részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan idıre
kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek
A teljesítés igazolásának gyakorlására való kijelölés:
Parkfenntartás
Hulladékgazdálkodás
Játszóterek fenntartása
közmunka
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terjed ki.
Gyomaendrıd, 2012. 07. 01.
…………………………
Jegyzı

NYILATKOZAT
A teljesítés igazolásának gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelısséget megismertem.

Gyomaendrıd, 2012. 07. 01.
………………………….
kijelölt személy

Aláírás minta és megismerési nyilatkozat
Az egységes gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem,
hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név
Szabóné Galambos Éva

Feladat,
Dátum
hatáskör
Mőszaki ügyintézı, 2012.07.01.
teljesítésigazoló

Gyomaendrıd, 2012. 07.01.
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Aláírás

20. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Gazdasági szervezet ügyrendje
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT), valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásait figyelembe véve - a következık
szerint határozzuk meg.
1. A gazdasági szervezet fogalma, az ügyrend célja, tartalma
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szervezet: a költségvetési szerv, illetve a hozzá rendelet költségvetési szervek mőködtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelıs szervezeti egység.
A gazdasági szervezet ellátja
a.) a költségvetési szerv éves költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
b.) a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával védelmével kapcsolatos feladatokat és
c.) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és – ha nem szolgáltatásvásárlással történik annak ellátása – b) pontban meghatározott feladatait.
Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok alapján részletesen meghatározza a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete által ellátandó feladatokat, a vezetık és a gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért felelıs
alkalmazottak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, a belsı (szerven belüli) és külsı kapcsolattartás módját, szabályait.
Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következı feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat, szabályokat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

az éves költségvetés tervezése,
az elıirányzat felhasználás, módosítás,
az üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, beruházás,
a vagyon használat, hasznosítás,
a munkaerı-gazdálkodás,
a pénzkezelés,
a pénzellátás,
a könyvvezetés,
a zárszámadás.

A gazdálkodással összefüggı egyes tevékenységek végrehajtásának részletes elıírásait a
következı szabályzatok rögzítik:
− a gazdálkodási szabályzat,
− bizonylati rend,
− számlarend,
− számviteli politika,
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−
−
−
−
−

eszközök és források értékelési szabályzata,
leltárkészítési és leltározási szabályzat,
pénzkezelési szabályzat,
felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata,
önköltség számítási szabályzat

2. A költségvetés tervezésével összefüggı feladatok
2.1. A költségvetési koncepció
Az Önkormányzat éves költségvetésének összeállítását megelızıen, annak elıkészítéseként el
kell készíteni a költségvetési koncepciót.
A költségvetési koncepció elıtt a Jegyzı áttekinti
− az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek következı költségvetési évre vonatkozó feladatait,
− az önkormányzat bevételi forrásait.
A költségvetési szervektıl beszerzett, valamint a polgármesteri hivatalban meglévı információk
alapján ki kell alakítani az önkormányzat költségvetésének készítésénél alapul szolgáló költségvetési koncepciót.
A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni
− az önkormányzatnál mőködı szakbizottságok - szakterületüket érintı -, valamint
− a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos
véleményét.
A bizottságok véleményét csatolni kell a testületi elıterjesztéshez.
A költségvetési koncepciónak a költségvetési évet megelızı év november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai általános választásának évében december 15-ig történı elkészítéséért a Dr. Csorba Csaba a felelıs.
A költségvetési koncepciót – a bizottságok véleményével együtt – a Polgármester terjeszti a
képviselı-testület elé november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai általános
választásának évében december 15-ig .
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó részérıl tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét.
A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének tájékoztatásáért Dr. Csorba Csaba a felelıs.
2.2. Az elızetes költségvetési javaslat elkészítése
A Képviselı-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján az éves költségvetési törvény, az ÁHT., valamint a Korm. rendelet elıírásai figyelembevételével el kell készíteni az elızetes költségvetési javaslatot.
A polgármesteri hivatal elızetes költségvetési javaslatát - az önálló szervezeti egységek tervezési feladatainak koordinálásával – a pénzügyi osztály készíti el.
A szervezeti egységek igényeinek tartalmaznia kell a következıket:
− létszám és bérigényeket, illetve az egyéb változásokat,
− a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását,
− a beszerzési igényeket, az elvégzendı karbantartási és felújítási munkákat,
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− az elızı évrıl áthúzódó beruházási, felújítási feladatokat.
A szervezeti egységek igényeinek számszerősítése után gondoskodni kell a kiadási elıirányzatok közé történı beépítésérıl.
Az önkormányzat bevételi forrásának tervezéséhez
− a költségvetési szervek a normatíva igénylésének alapjául szolgáló mutatószámokról –
írásban, az intézményvezetı által aláírt formában – adatot szolgáltatnak. Ezek az adatok
képezik a normatív állami hozzájárulás tervezésének alapját.
−

a helyi adóbevételek, valamint a gépjármőadó bevétel és a termıföld bérbeadásából
származó jövedelemadó bevétel várható összegérıl az adócsoport (adó osztály vezetıje)
ad információt a tervévet megelızı év adatai alapján,

−

a személyi jövedelemadó helyben maradó összegérıl a MÁK biztosít adatot,

−

a mőködési bevételek és az egyéb bevételek tervévet megelızı tényleges adatairól és a
tervévben tervezhetı bevételekrıl az intézmények adatot szolgáltatnak, a Polgármesteri
Hivatal ilyen címen tervezhetı bevételeirıl a pénzügyi osztály nyújt információt,

−

a támogatásértékő bevételek várható összegérıl az intézmények adatot szolgáltatnak, a
Polgármesteri Hivatal ilyen címen tervezhetı bevételeirıl a humánpolitikai osztály, kistérségi iroda és a pénzügyi osztály nyújt információt,

−

a mőködési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök tervezhetı összegérıl az intézmények adatot szolgáltatnak, a Polgármesteri Hivatal ilyen címen tervezhetı bevételeirıl a kistérségi iroda és pénzügyi osztály nyújt információt.

A javasolt elıirányzatok tekintetében ki kell mutatni
− egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, kiadásokat, amelyek a következı évi
költségvetést illetıen kötelezettséget jelentenek, vagy bevételi forrásként jelennek
meg, másrészt
− a javasolt elıirányzatok következı két évre várható kihatását.
2.3.

A költségvetési rendelettervezet összeállítása

Az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetési javaslatai alapján az önkormányzat
költségvetési rendelettervezetét – a Korm. rendelet 36. §-a, valamint az Áht 69. §-a alapján a
következı szerkezetben kell elkészíteni:
a.) az önkormányzat és az önállóan és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az
önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként, a pénzügyminiszternek
az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben,
b.) az önkormányzat és a költségvetési szervek mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatai
költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve;
− a személyi jellegő juttatásokat,
− a munkaadót terhelı járulékokat (társadalombiztosítási járulék + munkaadói járulék)
− dologi jellegő kiadásokat,
− az ellátottak pénzbeli juttatásait,
− pénzeszköz átadás, egyéb támogatás.
c.) a felújítási elıirányzatok célonként,
d.) a fejlesztési kiadások feladatonként,
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e.) az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (kölcsönök nyújtása, hitelek törlesztése)
f.) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben
− az általános, és
− a céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben elıírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló elıirányzat)
− a tárgyévi költségvetési bevételekés kiadások különbözeteként a költségvetési
többlet vagy hiány összege,
− a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványa mőködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,
− a költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételi, kiadási, mőködési,
illetve felhalmozási célú tagolásban,
g.) az éves létszám-elıirányzat költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata kivételével,
h.) a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata,
i.) a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban;
j.) a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni;
k.) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi
önkormányzat(ok) költségvetése;
l.) az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzatfelhasználási ütemterv;
m.) elkülönítetten az Európai Uniós elıcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló
programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történı hozzájárulások.
A költségvetési rendeletnek mindezt

−
−

a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint
a helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire
elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell.
Az ÁHT. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt elıírások alapján be kell mutatni
− a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek késıbbi évekre vonatkozó kihatásait
− a költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait, amelyeket a költségvetési
év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések szerint állapítottak meg.
A jegyzı a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, annak
eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés írásban rögzített eredményét tartalmazó dokumentumokat a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltak szerint a
Polgármester a képviselı-testület bizottságai elé terjeszti.
A költségvetési rendelet elıterjesztésekor a képviselı-testület részére – az ÁHT. 118. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt elıírás alapján – szöveges
indokolással együtt be kell mutatni
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a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, elıirányzat felhasználási tervét,
b.) az önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
b.a.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegét,
b.b.) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és
összesítve,
b.c.) a közvetett támogatásokat a következı részletezettségben

−

az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon
történı elengedésének összege;

−

lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként;
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

−
−

A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséért Dr. Csorba Csaba a felelıs.
A rendelettervezet összeállításában a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei mőködnek
közre.
A Jegyzı a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, annak
eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés írásban rögzített eredményét tartalmazó dokumentumokat a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltak szerint a
Polgármester a képviselı-testület bizottságai elé terjeszti.
A Jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármester február 15-ig nyújtja
be a képviselı-testületnek.
Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidı a költségvetési törvény kihirdetését követı 45. nap.
2.4. A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére
A képviselı-testület által elfogadott és költségvetési rendeletben foglalt, a költségvetési szervek
számára kötelezıen betartandó elıirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokról - a rendelet megküldésével - tájékoztatni kell az intézményeket.
A tájékoztatásnak a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül meg kell történnie, melynek teljesítéséért Szilágyiné Bácsi Gabriella a felelıs.
2.5. Elemi költségvetés összeállítása
A tervezés második szakaszában az Önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott kiemelt elıirányzatok összegének ismeretében és a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok figyelembevételével el kell készíteni az önkormányzati hivatal elemi költségvetését.
Elemi költségvetés: az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímenként és tevékenységenként tartalmazó, a foglalkoztatottak létszámára és
összetételére, a költségvetési feladatmutatókra is kiterjedı költségvetése.
Az elemi költségvetést a Korm. rendelet 51. §-ában foglalt elıírások alapján kell összeállítani.
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Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat költségvetést a Pénzügyminisztérium által
tárgyévre kiadott „B) Önkormányzati költségvetés” megnevezéső nyomtatványgarnitúra kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el
és elektronikus úton is benyújtja.
Az elemi költségvetés összeállításáért, valamint az önkormányzati költségvetés számítástechnikai programmal történı elkészítéséért és - a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére - határidıre történı leadásáért Szilágyiné Bácsi Gabriella a felelıs.
3. Elıirányzat módosítás
Elıirányzat-módosítás a szervezetünk részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más
részelıirányzat, illetve költségvetési létszám-elıirányzat növelése vagy csökkentése.
Költségvetési elıirányzat-átcsoportosításnak minısül a költségvetés bevételi, illetve kiadási
fıösszegének változatlansága mellett, egyidejő elıirányzat-csökkentéssel és növeléssel végrehajtható módosítás.
Az önkormányzat által a költségvetési rendeletben eredeti elıirányzatként jóváhagyott elıirányzatok között elıirányzat-átcsoportosításokat illetve elıirányzat-módosításokat az Önkormányzat
Jegyzıjénél kell kezdeményezni.
Az elıirányzat módosítás keretében elvégzendı feladatok:
− az elıirányzat módosítási javaslat kidolgozása,
− az elıirányzat módosítást megalapozó bizonylatok, dokumentumok összegyőjtése,
megırzése
− a jóváhagyott elıirányzat módosítások nyilvántartása.
Elıirányzat-átcsoportosítás, illetve elıirányzat-módosítás csak az Önkormányzat képviselıtestületének döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre.
A jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól – a Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat által meghatározott kivételekkel – szervezetünk elıirányzat módosítás
nélkül is eltérhet.
Az elıirányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért Tóthné
Gál Julianna a felelıs.
Az elıirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért Tóthné
Gál Julianna a felelıs.
4. A polgármesteri hivatal üzemeltetési, fenntartási és mőködési feltételeinek biztosításához
kapcsolódó feladatok
A gazdasági szervezet kiemelt üzemeltetési, fenntartási, mőködési feladatai a következık:
− az üzemeltetési, fenntartási kiadások folyamatos figyelemmel kísérése és az
elıirányzatokkal történı összehasonlítása,
− a költségtakarékos megoldások keresése,
− kötelezettségek vállalások elıkészítése, lebonyolítása.
Az éves költségvetésben tervezett, a hivatal mőködését szolgáló eszközök, berendezések beszerzéséért, és a szükségessé vált karbantartási munkák elıkészítéséért, végrehajtásáért a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási osztály a felelıs.
5. Beruházással, felújítással kapcsolatos feladatok
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A gazdasági szervezetnek a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban a következı fıbb feladatokat kell ellátnia:
− a költségvetés összeállításához, valamint az évközi módosításához a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos elıirányzatok felmérése, javaslattétel elıkészítése,
− a tervezett beruházások, felújítások tervezett összege azt szükségessé teszi, a
közbeszerzési eljárások lefolytatása,
− amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, árajánlatok beszerzése, értékelése, javaslattétel a kivitelezı kiválasztására,
− a beruházások, felújítások pénzügyi lebonyolítása,
− a befejezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos állományba-vételi bizonylat és üzembe-helyezési okmány elkészítése,
− a beruházással, felújítással létrejött tárgyi eszköz, immateriális jószág könyvviteli nyilvántartási rendszerben (fıkönyv, analitika) történı számbavétele.
6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
6.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggı alapvetı
szabályokat az ÁHT., valamint az Önkormányzat 14/2003. (VI.05.) KT számú rendelete tartalmazza.
A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a
következık:
Az Önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész
− fıkönyvi nyilvántartását és analitikus nyilvántartását a pénzügyi osztály,
− vagyonkataszteri nyilvántartását Csényi István végzi.
Az Önkormányzat polgármesteri hivatalában, továbbá a hozzá tartozó önálló mőködı költségvetési szerveknél kezelt, illetve számba vett eszközeit és azok forrásait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló – többször módosított
– 249/2000. (XII. 30.) Korm. rendelet, a számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati
album elıírásai szerint kell nyilvántartani.
Az önkormányzati vagyon részét képezı törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell
nyilvántartani.
A törzsvagyont
− forgalomképtelen és
− korlátozottan forgalomképes
vagyonként kell nyilvántartani.
Ezek körét a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint az Önkormányzat 14/2003. (VI.05.) KT számú rendelete határozza meg.
A vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni.
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Az Önkormányzat képviselı-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt – az Áht. 118. § (2) bekezdésében meghatározott – vagyonkimutatás az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.
A vagyonkimutatást
− az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeirıl szóló,
többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a, valamint
− az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak alapján kell összeállítani.
A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatáshoz szükséges adatok összegyőjtéséért, összesítéséért, valamint a vagyonkimutatás összeállításáért Csényi István a felelıs.
A polgármesteri hivatalban, értékben nyilvántartott vagyontárgyakban bekövetkezett bárminemő változásról a vagyonkezelési, nyilvántartási feladatokat ellátó Csényi István köteles tájékoztatni a könyvviteli nyilvántartást vezetı Poharelecné Rácz Ildikót.
A tájékoztatást a változás bekövetkezését követı a tárgynegyedévet követı hó 15. napjáig a
megfelelı bizonylatok (azok másolatának) átadásával kell megtenni.
6.2. Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás
Az Önkormányzat tulajdonában levı ingatlan vagyonról az önkormányzatok tulajdonában lévı
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl szóló, módosított 147/1992. (XI. 6.)
Korm. sz. rendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni.
Az ingatlan kataszter

−
−
−
−

felfektetése,
folyamatos vezetése, valamint
a változások átvezetése és
az adatszolgáltatás teljesítése
Csényi István feladatát képezi.
Az adatszolgáltatás csak a Jegyzı aláírásával teljesíthetı.
Az ingatlankataszter és a fıkönyvi könyvelés (analitikus nyilvántartás) adatait évente legalább a
költségvetési beszámoló elkészítését megelızıen egyeztetni kell. Az egyeztetést Poharelecné
Rácz Ildikónak és Csényi Istvánnak kell elvégeznie.
7. Munkaerı és bérgazdálkodás
A polgármesteri hivatal köztisztviselıi, valamint a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja.
A hivatal szakfeladatain foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve
szerinti munkavállalók munkáltatói jogait a Polgármester gyakorolja.
A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony (köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszony)
megszüntetésével kapcsolatos elıkészítı munkálatokat (kinevezés, munkaszerzıdés, átsorolás,
munkaviszony megszüntetı határozat stb. elkészítése) Lévai Éva végzi.
A polgármesteri hivatal és a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága közötti
- létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot Lévai Éva és
Szurovecz Károlyné biztosítja, mint jelentı-felelıs.
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A felelıs továbbítja a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához mindazokat a

−
−
−

rendelkezéseket,
jelentéseket,
okmányokat,
amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására
közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak.
A munkaviszony létesítésére, megszőnésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású rendelkezéseket havonta meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához.
A jutalom kifizetésének megtörténte után

−
−

a kifizetett jutalmakat,
a levont nyugdíjjárulékot és személyi jövedelemadó elıleget

a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához be kell jelenteni.
A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához minden esetben be kell jelenteni.
A jelentı-felelısnek

−

az itt nem érintett kérdésekben a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága által kialakított szabályok szerint kell eljárnia,

−

az adatközlés, változásjelentés során a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia.

A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentı-felelısök vezetik.
A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére történı jelentések határidıre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentı-felelıs részére abban az esetben, ha azokat nem ı kezeli, illetve nem ı készíti elı.
8. A költségvetés végrehajtásával összefüggı feladatok
8.1. Pénzeszközök kezelése
A pénzforgalmi számlavezetıjének megválasztásáról a Képviselı-testület dönt.
Az Önkormányzat pénzforgalmi számláját és a Korm. rendelet 174. § (6)-(7) bekezdésében foglalt számlákat, alszámlákat az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitotta és csak egy
pénzforgalmi számlával rendelkezik.
A költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási számla alcímő számláit is – bonyolítja.
A választott számlavezetı a hónap elsı napjával változtatható meg.
A pénzforgalmi számlán levı szabad pénzeszközök – a központi költségvetésbıl származó
hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely hitelintézetnél betétként elhelyezhetık.
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A Korm. rendelet 174. § (6) és (7) bekezdése alapján az Önkormányzat

−
−

a pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan - általában jogszabályban meghatározott
bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - alcímő számlákat, valamint
a nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására különbözı számlákat nyithat.

A számlák nyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a számlákon
kezelt pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultságot a polgármesteri hivatal „Pénzkezelési
szabályzat”-a rögzíti.
A számla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat nélkül „átutalási megbízás” a bankba nem küldhetı, beszedési megbízás nem fogadható.
A pénzforgalom bonyolításáról a számlavezetıvel bankszámlaszerzıdést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentın kell a bankhoz bejelenteni, amelyben
meg kell határozni az aláírók sorrendjét is.
A készpénzforgalom elsısorban a polgármesteri hivatal házipénztárában bonyolódik. Ennek
szabályait a külön elkészített „Pénzkezelési szabályzat” rögzíti. A készpénzen kívüli pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerzıdések, megállapodások és egyéb okmányok
alapján a polgármesteri hivatal pénzforgalmi számláján bonyolódik.
8.2. Intézmények pénzellátása
Az intézményeknek, a javaslataik alapján önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását
követıen, havonta tárgyhót megelızı hó 31. napjáig el kell elkészíteniük és megküldeniük a finanszírozási (pénzellátási) tervet.
A tervet

−
−
−
−

a mőködési kiadások jóváhagyott összege,
az beruházások, felújítások tervezett ütemezése,
az intézmények saját bevételeinek várható összege, valamint
az önkormányzati támogatások

figyelembe vételével kell összeállítani.
8.3. Számlázás rendje, kimenı számlák nyilvántartása
Szervezetünk által
− nyújtott szolgáltatásokról,
− teljesített értékesítésekrıl
számlát kell kibocsátani.
A számlák határidıben történı elkészítése és – a készpénzfizetési számlák kivételével – a partnerek részére történı megküldése Rávainé Szujó Tünde feladatát képezi.
A számlák elıállítása a Polisz komplex pénzügyi rendszerben történik.
A szervezetünk által kibocsátott készpénzfizetési számlákat Wagner Gáborné pénztáros
jogosult aláírni.
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A kibocsátott (kimenı) – nem készpénzfizetési –a Polisz számítógépes programmal folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás vezetéséért Rávainé Szujó Tünde a felelıs.
A kimenı számlák nyilvántartását vezetı személynek a határidıre ki nem egyenlített számlákról
I. és II. félévet követı hó 20-ig írásban tájékoztatni kell a Polgármestert.
8.4. A szervezetünkhöz érkezett számlák nyilvántartása
A szervezetünkhöz szállítóktól, szolgáltatóktól érkezett – nem készpénzfizetési – számlákat
nyilvántartásba kell venni.
A beérkezı – nem készpénzfizetési – számlákról a Polisz számítógépes programmal folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás vezetéséért Rávainé Szujó Tünde a felelıs.
8.5. Megállapodás a gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szervvel
A gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerveknek (Határ Gyızı Városi Könyvtár, Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Térségi Humánsegítı Szolgálat, Közmővelıdési-, Közgyőjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény és a Polgármesteri Hivatalnak, mint
a gazdasági szervezet feladatainak ellátására kijelölt önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnek munkamegosztási megállapodást kell kötni, amely a munkamegosztás és felelısség
vállalás rendjét rögzíti.
A megállapodást a Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében rögzített tartalommal kell elkészíteni
és azt – a Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselı-testület elé kell
terjeszteni jóváhagyás céljából
A munkamegosztási megállapodás elkészítéséért Ugrainé Gróf Éva a felelıs.
8.6. Cél- és címzett támogatások igénybevétele
A cél- és címzett támogatások igénybejelentése, igénybevétele és elszámolása során a többször
módosított 1992. évi LXXXIX. számú törvény és a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével a következık szerint kell eljárni.
Cél- és címzett támogatásokra vonatkozó igény csak a képviselı-testület tárggyal kapcsolatos
döntése alapján nyújtható be.
A beruházással, felújítással kapcsolatos pénzügyi felhasználásokról - beruházásonként, felújításonként - nyilvántartást kell vezetni, melynek a következı adatokat kell tartalmaznia:

−
−
−
−

beruházás, felújítás megnevezése,
beruházással, felújítással kapcsolatos kiadások tervezett összege,
a cél-, címzett támogatás %-os mértéke, összege,
a kivitelezıi számla
= benyújtásának idıpontja,
= eredeti összege,
= felülvizsgált összege,

−

a beruházással, felújítással kapcsolatban igénybe vett cél-, címzett támogatás %-os
mértéke, összege,
a beruházással, felújítással kapcsolatban felhasznált saját forrás összege.

−
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A nyilvántartás vezetésérıl Poharelecné Rácz Ildikó gondoskodik.
A nyilvántartás vezetıjének feladata a beruházás befejezésekor a Belügyminisztérium részére a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságán keresztül - küldendı elszámolás
elkészítése is.
9. Normatív állami hozzájárulások igénylése, év közbeni lemondása, évközi pótlólagos
igénylése
Az Önkormányzat bevételi forrását képezı normatív állami hozzájárulás összegének számítási
alapját képezı mutatószámoknak az intézményektıl – írásban, az intézményvezetı által aláírt
formában történı – begyőjtéséért, valamint azoknak felülvizsgálata és összesítése után a Magyar
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága felé – az általa meghatározott határidıre –
történı továbbításáért Tóthné Gál Julianna a felelıs.
Az Áht. 64. § alapján, az ott meghatározott határidık szerint Önkormányzat év közben a kincstár útján lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és
támogatások elıirányzatáról vagy annak egy részérıl, illetve pótlólagos igényt nyújthat be ezen
elıirányzatokra.
A normatív hozzájárulások és támogatások igénylésének alapjául szolgáló mutatószámok tényleges alakulásának figyelemmel kiséréséért és azok alapján
− a normatív hozzájárulások és támogatások elıirányzatának lemondásának, illetve
− a pótlólagos igény benyújtásának
elıkészítéséért, – majd a Jegyzıvel történt egyeztetést követıen – a kincstár részére történı
megküldéséért Tóthné Gál Julianna a felelıs.
10. Számviteli nyilvántartások vezetése
A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló,
módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott alapelveket.
Minden gazdasági eseményrıl, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak állományát megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani.
A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylatok alapján lehet
adatokat bejegyezni.
A bizonylatokon az adatokat idıtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelezı megırzési
határidıig olvashatók legyenek.
A számvitelrıl szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 168. §-ának elıírása szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni:
− a készpénz kezeléséhez,
− más jogszabály elıírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve az egyszerősített adattartalmú számlát és nyugtát is), továbbá
− minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a
nyomtatványon szereplı névértéknek megfelelı ellenértéket kell fizetni, vagy
− amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat.
Szervezetünknél Wagner Gáborné (pénztáros) tartja nyilván és kezeli a szigorú számadású
nyomtatványokat a pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint.
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A szigorú számadású nyomtatványok körét a pénzkezelési szabályzat rögzíti.
A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni.
A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes elıírásokat a
számlarend, valamint a bizonylati rend és bizonylati album tartalmaz.
11. Zárszámadás
A zárszámadási rendelettervezet összeállításáért a Jegyzı felelıs.
A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani.
Az ÁHT. 118.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadás elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a következı mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását,
b.) az önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
b.a.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
b.b.) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti
bontásban,
b.c.) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és
összesítve,
b.d.) a közvetett támogatásokat a következı részletezettségben

−
−
−
−

az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon
történı elengedésének összege;
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként;
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A rendelet tervezetet, tárgyévet követı április 30-ig kell elkészíteni.
Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek adatszolgáltatási kötelezettségük van.
A szükséges információk tartalmát és az adatszolgáltatásra vonatkozó határidıt a jegyzı évenként kiadásra kerülı - zárszámadással és beszámoló készítésével kapcsolatos - rendelkezése
szabályozza.
12. Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek éves beszámolójának jóváhagyása
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásukról éves beszámolót
készítenek.
A Korm. rendelet 224. §-ában foglaltak szerint a költségvetési szervek beszámolóját az irányító
szervnek felül kell vizsgálni.
A jóváhagyott éves számszaki beszámoló költségvetési szervek írásbeli értesítéséért Tóthné Gál
Julianna a felelıs.
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13. Az Önkormányzat által – nem szociális ellátásként – juttatott összegekkel kapcsolatos
megállapodás és számadási kötelezettség
Az ÁHT. 13/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján államháztartás alrendszereibıl, továbbá az EU
forrásokból finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – juttatott
összegek rendeltetésszerő felhasználásáról.
Szervezetünknél a számadási kötelezettség elıírása a jelen Ügyrend 1. számú mellékletét képezı „Megállapodás”-ban rögzítettek iránymutatásával történik.
A támogató és a támogatott által aláírt megállapodásokról a jelen Ügyrend 2. számú melléklete
szerinti minimális tartalommal nyilvántartást kell vezetni.
A „Megállapodás” elkészítéséért és nyilvántartásáért Tóthné Rojik Edit, Enyedi László és Dr.
Tímár Andrea a felelıs.
A szervezetünk által nyújtott támogatás felhasználásának és a számadási kötelezettség teljesítésének ellenırzéséért Tóthné Rojik Edit és Enyedi László a felelıs.
14. A gazdálkodás rendjét meghatározó belsı szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó
elıírások
A polgármesteri hivatalban a gazdálkodás viteléhez a következı szabályzatokat kell elkészíteni
és folyamatosan karbantartani:
− a gazdálkodási szabályzat
− a bizonylati rend,
− a számlarend,
− számviteli politika,
− eszközök és források értékelési szabályzata,
− leltárkészítési és leltározási szabályzat,
− pénzkezelési szabályzat,
− felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata,
− önköltség számítási szabályzat
A szabályzatokat a jogszabályi-, valamint a polgármesteri hivatal feladatában bekövetkezett változásokat követı 90 napon belül aktualizálni kell.
A szabályzatok elkészítéséért és folyamatos aktualizálását a pénzügyi osztály végzi.
15. Munkaköri leírások
A gazdasági szervezet munkatársainak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
A munkaköri leírások elkésztéséért és folyamatos frissítéséért Szilágyiné Bácsi Gabriella a felelıs.
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1. számú melléklet
Megállapodás
mely
létrejött
egyrészrıl
…………………………………………
Önkormányzat
……………..……, …….. szám, képviseli: ……………………………… Polgármester (továbbiakban: támogató)
másrészrıl:
………………………………………..………..………………….
képviseli:
………………………………………… (továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:
1.) Támogató ………………………. Ft (azaz ……………….…………………… forint) összegő,
vissza
nem
térítendı
támogatást
nyújt
támogatott
részére
……………………………………………………………………………….….. céljára.
Támogató a támogatást készpénzben/…………………………….. számlára történı átutalással
– a pénzügyi lehetıségeinek függvényében – bocsátja rendelkezésre.
2.) Támogatott köteles a támogató által jutatott összeget a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
3.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 13/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján:
a.) támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegő juttatás felhasználásával
kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
b.) támogató az összeg felhasználását ellenırzi.
4.) Támogatott a 3/a. pont szerinti számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követı 30
napon belül, de legkésıbb a támogatás folyósításának évét követı év január 31-ig köteles eleget
tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig, ha a felhasználás nem,
vagy nem teljeskörően történt meg.
5.) Amennyiben a támogatott szervezet vagy magánszemély az elıírt számadási kötelezettségének
határidıben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
6.) A 3. pont szerinti számadásnak legalább a következıket kell tartalmaznia:
a.) támogatott neve, címe,
b.) támogatás célja, összege,
c.) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
d.) a felhasználás dokumentálása (pld.: kimutatás a felhasználásról, számlamásolatok,
egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával).
7.) A támogatás jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő felhasználása estén támogatottat viszszafizetési kötelezettség terheli az Áht. 13/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
……………………, 201………………………

…………………….
támogató

…………………..
támogatott

Ellenjegyzem:
………………………
jegyzı
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2. számú melléklet
NYILVÁNTARTÁS
az Önkormányzat által – nem szociális ellátásként – juttatott
összegekrıl, valamint az azokkal kapcsolatos megállapodásokról
Év: ………………..
Nyt.
sorsz
.

Támogatott
Neve

Címe

Támogatott
cél
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Megítélt támogatás
összege (Ft)

Idıpontja

Kifizetés
Összege
(Ft)

Megismerési nyilatkozat
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének ügyrendjében foglaltakat
megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név

Feladat,
hatáskör
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Dátum

Aláírás

20/1. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Számvitel politika
Gyomaendrıd Város Önkormányzat számviteli politikája a következı jogszabályi
elıírások alapján készült:
- A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény és annak módosításai
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeirıl
szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet és annak módosításai.

Gyomaendrıd Város Önkormányzat – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv – számviteli politikájának rendelkezései és a kapcsolódó szabályzatok kiterjednek a
hozzárendelt
- alábbi önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervre:
- Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala, valamint
- az alábbi önállóan mőködı, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre:
- Határ Gyızı Városi Könyvtár
- Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
- Térségi Humánsegítı Szolgálat
- Közmővelıdési-, Közgyőjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény.
A SZÁMVITELI POLITIKA RÉSZLETES ELİÍRÁSAI
1. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatba vételét) követıen terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni.
Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatba vétel napjától kezdıdik.
Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálni kell az 1. sz. mellékletben
szereplı üzembe helyezési okmányon. Az üzembe helyezési dokumentumról nyilvántartást kell vezetni.
Az üzembe helyezés dokumentálásáért és a nyilvántartás vezetéséért Csényi István a felelıs.
Az üzembe helyezési dokumentum mellett el kell készíteni az állományba vételi bizonylatot is.
Az állományba vételi bizonylat elkészítéséért Csényi István a felelıs.
A terv szerinti értékcsökkenést negyedévente kell elszámolni.
Alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsok:
Alapítás – átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékő jogok

193

20 %
16 %

Szellemi termékek
Épületek és kapcsolódó vagyoni értékő jogok
Építmények és kapcsolódó vagyoni értékő jogok
Ültetvények
Gépek, berendezések, felszerelések, hangszerek
Számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök
Jármővek
Veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek
Bányamővelésre igénybe vett földterület

33 %
2%
3%
10 %
14,5 %
33 %
20 %
2%
5%

Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, telek (bányamővelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdı, a képzımővészeti
alkotás beszerzési értéke után, az üzembe nem helyezett beruházásnál és olyan eszközöknél (kép- és hangarchívum, mőemléki védettségő épület, egyéb győjtemény), amely
az értékébıl a használat során nem veszít, amelynek az értéke – különleges helyzetébıl,
egyedi mivoltából adódóan – évrıl évre nı. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a már teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.
A terv szerinti értékcsökkenést mindaddig el kell számolni, míg az eszközöket rendeltetésüknek megfelelıen használják.
Az értékcsökkenést elszámolt eszközök tekintetében (a tulajdon védelme érdekében)
biztosítani kell az egyedi nyilvántartást.
A tenyészállatok értékcsökkenését a bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték alapulvételével, - figyelembe véve a tenyészidıt, tartási idıt – 10 százalékos lineáris kulcs alkalmazásával állapítja meg szervezetünk.
A Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében foglalt leírási kulcsoktól eltérıen - attól kisebb
mértékben – a szervezet nem határoz meg lineáris leírási kulcsokat, mivel szervezetünk
nem él a Korm.rendelet 30. § (5) bekezdésében foglalt lehetıséggel.
Szervezetünk az immateriális javakat, és a tárgyi eszközöket a Korm. rendelet
30. § (2) bekezdésében elıírt leírási kulcsok alapján számított idıtartamnál nem
kívánja tovább használni, ezért a Korm. rendelet (2)-(6) bekezdésében elıírt leírási
kulcsokat alkalmazza.
2. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai.
2.1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
A tervezett leírást meghaladó terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor, ha az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken,
mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a tevékenység
változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány
következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan.
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni abban az esetben, ha a vagyoni értékő jog
a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthetı;
ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy
megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
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A terven felüli értékcsökkenést a még fennmaradó nettó értékének mértékéig lehet elszámolni.
Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.
Ha a terven felüli értékcsökkenést használhatatlanság, leltárhiány miatt kell elszámolni,
úgy ezt követıen a ténylegesen leírt eszközt az állományból ki kell vezetni.
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával,
az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével írásos dokumentumot (pld. feljegyzés, jegyzıkönyv) kell készíteni.
2.2. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
Amennyiben a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt az immateriális javak, tárgyi
eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél
és a terven felüli értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az a
már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt a terv
szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre a saját tıkével
szemben vissza kell értékelni (visszaírás).
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírását a költségvetési év mérlegforduló napjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.
Szervezetünk nem kíván élni az immateriális javak, tárgyi eszközök, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök – Szt. 57. § (3), valamint a Korm. rendelet 32. § (7) bekezdésében biztosított – piaci értékre történı átértékelésének lehetıségével.
3. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti – kis értékő – vagyoni
értékő jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök beszerzési, elıállítási értéke elszámolási módjának meghatározása
Szervezetünk azon vagyoni értékő jogokat, szellemi termékeket és tárgyi eszközöket,
melyek egyedi bekerülési (beszerzési és elıállítási) értéke 100 ezer forint alatti, un. kis
értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékét beszerzéskor egy összegben elszámolja dologi kiadásként. A
100 ezer forint értékhatár megállapításánál a bekerülési értékbe beszámítandó áfát is figyelembe kell venni. Az így elszámolt vagyoni értékő jogokkal, szellemi termékekkel
és tárgyi eszközökkel kapcsolatban – a tulajdon védelme érdekében – biztosítani kell az
egyedi nyilvántartást.
A kis értékő vagyoni értékő jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök minısítésénél
abból a szempontból, hogy éven belül vagy éven túl használódnak-e el, lényeges szempontnak kell tekinteni, hogy melyik elszámolási rendszernél biztosított jobban a tulajdon védelme, a nyilvántartás zártabb rendszere mellett.
Bármely támogatás felhasználásával történı eszköz beszerzés során a pályázatban, illetve támogatási szerzıdésben megjelölt költséghely az irányadó, függetlenül a bekerülési
értéktıl.
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4. Alapítás-átszervezés (minıségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység) költségeinek aktiválása.
Szervezetünk a Szt. 25.§ (2), valamint a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében biztosított lehetıséggel élve, a minıségbiztosítási rendszer bevezetése esetén, a bevezetéssel
kapcsolatos kiadásokat aktiválni szándékozik alapítás-átszervezés értékeként, és azt
nem kívánja folyó évi mőködési kiadásként elszámolni.
5. Az értékpapírok forgóeszközként illetve pénzügyi befektetésként történı számbevétele
Szervezetünknél a megvásárolt értékpapírok befektetett pénzügyi eszközzé, illetve forgóeszközzé történı minısítésére Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetı jogosult.
A minısítést a vásárlással egyidejőleg, az értékpapíroknak a könyvviteli nyilvántartásba
történı számbavétele elıtt el kell végezni.
A mérlegvalódiság biztosítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képezı
mérleg készítésekor, a december 31-én meglévı – hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kivételével – az értékpapír állományt felül kell vizsgálni abból a szempontból,
hogy azt a mérleggel lezárt évet követıen tartósan, vagy nem tartósan szándékozik
szervezetünk megtartani.
Az adott értékpapírt a minısítésnek megfelelıen kell a mérlegben - befektetett-, vagy
forgóeszközként - szerepeltetni, és biztosítani kell a könyvviteli nyilvántartások - átminısítésnek megfelelı - módosítását is.
Az értékpapírok év végi minısítése Szilágyiné Bácsi Gabriella kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
6. A különbözı ellenırzések során feltárt „jelentıs” összegő, illetve „nem jelentıs
összegő hiba” (Korm. rendelet 5. § 8., 9. pont)
Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különbözı ellenırzések
során, egy adott költségvetési évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tıkét és a tartalékokat növelı-csökkentı – értékének együttes (elıjeltıl független) összege eléri, vagy meghaladja az ellenırzött költségvetési év mérleg fıösszegének 2 %-át, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió forintot.
Nem jelentıs összegő a hiba, ha a hiba hatásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott költségvetési évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tıkét és a tartalékokat növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl
független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba elızıekben meghatározott
értékhatárát.
7. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba (Korm. rendelet 5. § 10.
pont)
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha a jelentıs összegő hibák
és hibahatások összevont értéke a saját tıke és a tartalékok együttes értékét lényegesen,
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legalább10 %-kal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), és emiatt a már közzétett - a
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztıek.
8. A számviteli elszámolás szempontjából „jelentıs”-nek minısített árfolyamváltozások (Korm. rendelet 33. §)
A könyvviteli mérlegben
− a valutapénztárban lévı valutakészletet,
− a devizaszámlán lévı devizát, továbbá
− a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett pénzügyi
eszközt, értékpapírt, egyéb aktív pénzügyi elszámolást, illetve kötelezettséget (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is)
a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó – a Szt. 60. §-a, valamint szervezetünk eszközök és források értékelési szabályzata szerinti – devizaárfolyamon átszámított
forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésbıl adódó árfolyam különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása meghaladja az értékelés elıtti könyvszerinti érték 20. %-át, vagy a 100.000.
Ft-ot.
9. A számviteli elszámolás szempontjából „jelentıs”-nek minısített különbözet az
üzembe helyezett, a raktárba beszállított, de nem számlázott eszközök estében
(Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés)
Minden esetben jelentıs összegőnek kell tekinteni, ha a Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése szerint az üzembe helyezéskor, a raktárba történı beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzıdés, piaci információ, jogszabályi elıírás) alapján megállapított bekerülési érték és a késıbbiekben ténylegesen fizetett öszszeg közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési érték 1 %-át vagy a 100.000
Ft-ot.
10. Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó kifizetések saját részének elszámolása
A Korm. rendelet 9. számú mellékletének „A számlaosztályok tartalmára vonatkozó
elıírások” része 3. pontjának g.) alpontjában foglaltak alapján szervezetünk az utólag
finanszírozott nemzetközi támogatási programok keretében a támogatási cél megvalósítása érdekében év közben kifizetett saját részt nem számolja el átfutó kiadásként, az a
kifizetés idıpontjában költségvetési kiadásként kerül elszámolásra.
11. Az adós, a vevı által el nem ismert követelés rendezésének módja.
A vevıkkel, adósokkal szembeni követelésként csak olyan követelés mutatható ki,
amelynek alapjául szolgáló teljesítés megtörtént és amelyet az adós, vevı nem kifogásolt, annak teljesítését elismerte.
Amennyiben az adós, a vevı a vele szemben fennálló követelést nem ismerte el, az
ilyen követelések állományát a zárlati tételek elszámolása során át kell vezetni a 0.
számlaosztályba.
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Amennyiben a vevı, az adós a vitatott követelést a vitát követıen mégis elismeri a követelést a 0. számlaosztályból vissza kell vezetni a 28. (követelések) számlacsoport
megfelelı számlájára.
Az el nem ismert követeléseket a vevık, adósok által – írásban –benyújtott észrevételekkel, kifogásokkal, a hivatalból készített feljegyzésekkel, jegyzıkönyvekkel, stb. kell
bizonylatolni.
A vevık, adósok által el nem ismert követelések bizonylatolásáért, valamint a fıkönyvi
könyvelés felé történı feladásáért Poharelecné Rácz Ildikó a felelıs.
A Korm. rendelet 34.§ (6) bekezdése alapján a jogszabályon alapuló követelés év
végi értékelése során a követelést elismertnek kell tekinteni, amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, ha az adós vitatja azt.
12. A pénzforgalmi gazdasági események és az egyéb gazdasági mőveletek hatásának könyvviteli nyilvántartásban történı rögzítésének idıpontja.
A pénzforgalmat érintı gazdasági mőveleteket, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejőleg, pénzforgalmi
számla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor kell a könyvelésben rögzíteni, de legkésıbb a tárgynegyedévet követı hónap 15-ig. E szabály alól kivétel az I.
negyedévi adatok pénzforgalmat érintı gazdasági események rögzítése. Ebben az esetben, a fıkönyvi számlatükör év eleji változása és március elején történı nyilvánosságra
hozatala miatt, az I. negyedévi pénzforgalmi gazdasági eseményeket, a negyedévet követı hó 15. napjáig kell a könyvekben rögzíteni.
Az egyéb (nem pénzforgalmat érintı) gazdasági mőveletek, események bizonylatainak
adatait, illetve a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítı
bizonylat (feladás) adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után, a Korm.
rendelet 51. § (1) bekezdés b) pontja alapján legkésıbb a tárgynegyedévet követı hónap
15. napjáig kell a könyvekben rögzíteni.
Az éves számviteli adatokat a következı év február 28. napjáig lehet javítani.
13. Az elemi költségvetési beszámoló készítésének idıpontja, a tárgyévre vonatkozóan
a könyvekben végezhetı helyesbítések határideje, valamint a beszámoló elkészítéséért való felelısség
Szervezetünk az adott költségvetési év elsı félérıl június 30-i fordulónappal féléves
költségvetési beszámolót, az adott költségvetési évrıl pedig december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni.
A féléves, valamint az éves elemi költségvetési beszámolót a felügyeleti szerv által
meghatározott idıpontig kell a felügyeleti szerv részére megküldeni.
A féléves, valamint éves elemi költségvetési beszámolót a Magyar Államkincstár Békés
Megyei Igazgatósága részére, az általa meghatározott határidıre kell benyújtani.
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A szervezetünknél a költségvetési évet követı év február hó 28. napja a mérlegkészítés
idıpontja.
Eddig az idıpontig kell elvégezni az értékelési feladatokat a mérleg fordulónapján meglévı eszközöket és forrásokat érintıen, ezen idıpontig ismertté vált gazdasági eseményeket, adatokat, információkat kell figyelembe venni, illetve a könyvekben eddig az
idıpontig végezhetık helyesbítések a beszámolóval lezárt költségvetési évre vonatkozóan.
Szervezetünknél a pénzügyi osztály feladatát képezi a féléves, valamint az éves elemi
költségvetési beszámoló szakszerő, törvényi-, valamint a vonatkozó kormányrendelet
elıírásainak megfelelı elkészítése, bizonylatokkal való alátámasztása.
14. Idegen nyelven kiállított bizonylatok
A számviteli bizonylatot – a Szt. 166. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérıen, ha az
eltérést az adott gazdasági mővelet, esemény, illetve intézkedés jellemzıi indokolják –
idegen nyelven is ki lehet állítani.
Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvő bizonylaton azokat az
adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelı adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek – a könyvviteli nyilvántartásokban történı rögzítést megelızıen – magyar nyelvre le kell fordítatni és a magyar
nyelvő számviteli bizonylatot a fordítást végzı személlyel alá kell íratni.
A magyar nyelvő fordítást az idegen nyelven kiállított számviteli bizonylathoz kell csatolni.
A magyarul is feltüntetendı adatok körét (számát) a konkrét bizonylat jellege, a bizonylaton szerepeltetendı tételek száma, különbözısége, a használt idegen nyelv, a gazdasági esemény jellege határozza meg, ebbıl következıen az esetenként más és más lehet.
Általában minden olyan adatot fel kell tüntetni, amely a könyvviteli elszámoláshoz, az
analitikus és fıkönyvi nyilvántartások vezetéséhez, az adó- és egyéb bevallások elkészítéséhez szükséges. A Szt. 12. §-ának (2) bekezdése a könyvvezetés nyelvét kötelezıen
rögzíti, és ehhez elengedhetetlen, hogy az idegen nyelven kiállított bizonylaton a megfelelı adatok magyarul is fel legyenek tüntetve.
A magyartól eltérı (idegen) nyelven kiállított számviteli bizonylatokhoz csatolni kell a
magyar nyelvre történı fordítást, aminek elkészítéséért Rávainé Szujó Tünde a felelıs.
15. A kibocsátott számlák alaki és tartalmi hitelességének, megbízhatóságának igazolása
A Szt. 167. § (3) bekezdése alapján szervezetünknél a bizonylat (mind kibocsátott, mind
befogadott) alaki és tartalmi hitelességét biztosító módszerek a következık:
- a bizonylatot kibocsátó, illetve a befogadó gazdálkodó által az ügylet(ek)rıl
(a bizonylat kibocsátását megelızı idıpontban) kötött (keret)szerzıdésben,
megállapodásban rögzített, a késıbbiekben egymásnak kibocsátandó bizonylatok hitelességének biztosítására mindkét fél által elfogadott, kidolgo-
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zott, a kívülálló - az ellenırzést végzı - számára is megismerhetı, bizonyítható eljárás;
- a más jogszabály által elıírt, meghatározott, a számla, az egyszerősített
számla, az egyéb számviteli bizonylat hitelességének biztosítására szolgáló
eljárás [számlakiállítással, számlázással kapcsolatos szabályokat jellemzıen
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az adózás
rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvény, valamint az e jogszabályok felhatalmazása alapján kiadott, a számla, az egyszerősített számla és a nyugta
adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép
és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet állapít
meg];
- a számlán, az egyszerősített számlán feltüntetett nyilatkozat, miszerint a bizonylat az adóhatóság által bevizsgált és engedélyezett számítógépes számlakészítı programmal (szoftverrel) készült;
- szigorú számadás alá tartozó, konkrét személyhez rendelt (nyilvántartott)
készpénzfizetéses számlatömbök alkalmazása stb.; valamint
- a számviteli bizonylatok alaki és tartalmi hitelességének biztosítására - a
fentieken kívül - a bizonylatnak a számviteli törvény 167. §-ának módosított
(3) bekezdése szerinti, a gazdálkodó képviseletére jogosult személy (ideértve a Ptk. szerinti képviseletet is), vagy a belsı szabályzatban erre külön feljogosított személy általi aláírása.
Az elektronikus dokumentumok, iratok akkor fogadhatók el számviteli bizonylatként,
ha azok az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel vannak ellátva, továbbá megfelelnek a számviteli törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó elıírásainak.
16. A könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra való hivatkozás
A Szt. 167. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül
alátámasztó bizonylat alaki és tartalmi kellékei között szerepelnie kell a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történı hivatkozásnak.
Ennek a törvényi elıírásnak szervezetünk
- a banki tételek esetében közvetlenül, a könyvviteli számlák számának az utalványon –
rövidített utalványon – történı feltüntetésével,
- a pénztári tételek esetében közvetetten, a könyvviteli szoftver által alkalmazott, vagy
egyéb módon az adott könyvviteli számláknak (a könyvelési tételnek) egyértelmően
megfeleltethetı gazdasági eseményekhez rendelt fıkönyvi azonosítók segítségével.
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…………………………………
államháztartás szervezete

1. számú melléklet

ÜZEMBE HELYEZÉSI OKMÁNY

Immateriális javakról, tárgyi eszközökrıl
Nyt. szám: …………/201..
1.) Immateriális jószág, tárgyi eszköz megnevezése:
…………………………………………………………………………………………….
2.) Immateriális jószág, tárgyi eszköz azonosítója (pld.: gyártási szám, rendszám, sorszám): …………………………………………………………………………………
3.) Az állomány növekedés oka:
a.) saját kivitelezéső beruházás, felújítás,
b.) vásárlás, felújítás,
c.) térítésmentes munkával történı létrehozás,
d.) térítés nélküli (visszaadási kötelezettség nélkül) átvétel,
e.) ajándék, adomány, hagyaték,
f.) többlet.
4.) Szállító, térítés nélküli átadó, ajándékozó, adományozó, hagyatékot adó megnevezése:
……………………………………………………………………………………...
5.) Az immateriális jószág, tárgyi eszköz üzemeltetési helye:
…………………………………………………………………………………………
6.) Beszerzési, elıállítási költség: ………………………………… Ft
7.) Üzembe helyezésig nem számlázott, illetve pénzügyileg nem rendezett, de a beszerzési
értékbe beszámítandó összeg: ………………………….. Ft
8.) Térítés nélküli átadó által közölt:
a.) Bruttó érték: ………………………. Ft
b.) Elszámolt értékcsökkenés: ………………… Ft
c.) Nyilvántartási érték: ………………………. Ft
(Csak abban az esetben, amikor az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervek között történik.)
9.) Térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz állományba vétel idıpontjában ismert piaci, forgalmi érték: ……………………….
(Csak abban az esetben, amikor az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele NEM azonos
felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervek között történik.)
10.) A térítésmentes munkával létrehozott eszköz, az ajándékként, adományként hagyatékként kapott és többletként fellelt eszköz állományba vétel idıpontjában ismert piaci,
forgalmi értéke: ………………………………….
11.) Üzembe helyezés (használatba vétel) napja: …………………………………
Az immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezését (használatbavételét) elrendelem.
………………………………, 201.. ………………
……………………………..

……………………………
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szervezet vezetıje

üzembe helyezést végzı/k/

Megismerési nyilatkozat

A Gyomaendrıd Város Önkormányzat számviteli politikájában foglaltakat megismertem.
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név

Beosztás
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Dátum

Aláírás

20/1/a. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Leltározási szabályzat
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal leltározásával összefüggı feladatait a számvitelrıl
szóló 2000. évi C. tv. és a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és költségvetési
kötelezettségérıl intézkedı 249/2000./XII.24./ Korm.sz. rendelet alapján a következık szerint határozom meg.
I. Általános Rész
1. A leltározási szabályzat célja és tartalma
A leltározási szabályzat célja, hogy a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál a leltározási
kötelezettség egységes elvek alapján kerüljön végrehajtásra.
A leltározás megkezdése elıtt a jegyzı hatáskörébe tartozik a következık meghatározása
a leltározási munkák elıkészítésének módja és ideje
a leltározásért felelıs személy megbízása
a leltárellenır kijelölése
a leltározási bizottság összetételének jóváhagyása
A leltározás során biztosítani kell, hogy valamennyi vagyontárgy felvételre /számbavételre/ kerüljön, és ennek eredményeként a mérlegvalódiság érvényesüljön.
2. A leltározás alapfogalmai
2.1 A leltározás célja
A leltározás célja a Polgármesteri Hivatal vagyonának számbavétele. A leltárnak lehetıvé kell tenni
- Az éves beszámoló feltételének alátámasztását, a mérleg valódiságának biztosítását.
- A fıkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezıségének ellenırzését, a bizonylati fegyelem megszilárdításának elısegítését.
- Az eltérések kimutatását, a nyilvántartások tényleges vagyoni helyzetének megfelelı rendezését.
- A vagyon védelmét, az anyagi felelısök elszámoltatását.
- A csökkent értékő -, valamint a használaton kívüli eszközök feltárását.
2.2 A leltározás fogalma
A leltározás a költségvetési szerv tulajdonában lévı, kezelésébe, vagy tartós használatba adott befektetett- és forgóeszközök, valamint azok forrásainak, továbbá a birtokában lévı idegen eszközök
valóságban meglévı állományának /mennyiségének / megállapítása.
A leltározási tevékenységhez tartozik a nyilvántartások szerinti állomány és a tényleges állomány
közötti különbözet - hiányok, többletek - megállapítása és rendezése is. A mennyiségi adatok és a
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számlarendben rögzített értékelési szabályok alapján az eszközök és források értékelésének megállapítása.
2.3 A leltár forgalma
A leltár olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv / polgármesteri hivatal / eszközeinek és
forrásainak valóságban is meglévı állományát - mennyiségét és értékét - egy meghatározott idıpontra vonatkozóan tartalmazza.
A jelen szabályzatban meghatározott esetekben, illetve feltételek mellett leltárnak tekinthetı a szabályszerően ellenırzött és szükséges szerint helyesbített a fıkönyvi könyvelés adataival egyezı
analitikus nyilvántartás is.
2.4 Leltározási ütemterv
Az ütemterv összeállításának a célja a leltározásra kerülı eszközök, illetve a közremőködı szervezeti egységek munkájának összehangolása, a feldolgozás folyamatosságának zökkenımentességének biztosítása érdekében.
A leltározási ütemtervet a leltározást megelızı 15 nappal el kell készíteni, amelyet a jegyzı hagy
jóvá.
A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell:
- mire terjed ki a leltározás
- a leltározási bizottság elnökének, tagjainak megnevezését
- a leltárellenırök nevét
- a leltározási körzeteket, a körzetfelelısök nevét
- a leltározás idıpontját napra meghatározva
- a leltározók nevét
- a leltározás megkezdésének és befejezésének idıpontját
- a leltár kiértékelésének határidejét
- a kiértékelés átadásának idıpontját a leltárvezetı részére
- az eltérések miatt esetleg szükségessé váló felelısségre vonás határidejét
- a záró jegyzıkönyvek elkészítésének határidejét
- az eltérések rendezésének határidejét a könyvviteli nyilvántartásokban
2.5 Leltározási utasítás
A leltározási ütemtervben megjelölt leltározási körzetekben a leltározást a jegyzı által kiadott leltározási utasításban kell elrendelni.
A leltározási utasítást a leltározás megkezdése elıtt 8 nappal ki kell adni.
A leltározási utasítást átvételi elismervény ellenében meg kell küldeni
- a leltárfelelısnek
- a leltározási körzet leltárfelelısének
- a leltárellenırnek
2.6 Leltározási körzet, leltárfelvételi egység
Leltározási körzet a fizikailag elhatárolható, sorszámmal megjelölt és azonosítható terület. Minden
leltározási körzetbe leltárfelelıst kell kijelölni, aki köteles gondoskodni a körzetébe tartozó eszközök vagyonvédelmérıl. Amennyiben a körzetbe kiadott eszközöknél hiányt észlel, azt haladéktalanul köteles jelezni a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vagyon nyilvántartója
felé.
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Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal a következıkben jelöli meg a leltározási körzeteket.
1. Hivatal összes helyisége /garázs, porta, pince, padlás, iroda helyiségek/
2. Részben önálló intézmények
3. Polgárvédelem
4. Szolgálati lakások
5.Bérletbe, használatba valamint üzemeltetésre átadott ingatlanok” szöveggel.
2.7 A leltárral szemben támasztott tartalmi és alaki követelmények
A könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez a leltárt úgy kell összeállítani, hogy az
tételesen ellenırizhetı módon tartalmazza a költségvetési szerveknek a mérleg fordulónapján meglévı eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
A leltárnak biztosítani kell, az eszközök állomány fajta, méret minıség, mennyiség és érték szerint
a mérleg fordulónapjára vonatkoztatva megállapítható legyen.
A leltárnak biztosítani kell továbbá:
- a teljes körőséget,
- a valós állapot bemutatását,
- az áttekinthetıséget.
A teljes körőség azt jelenti, hogy a leltárnak a költségvetési szerv valamennyi eszközét és forrását
tartalmaznia kell, abból semmi ki nem maradhat.
A leltár valódiságát úgy kell biztosítani, hogy a leltározás, egyeztetés során a ténylegesen fellelt
mennyiségi és értékadatokat kell kimutatni.
Az áttekinthetıség érdekében be kell tartani, hogy a leltárral kapcsolatban készült okmányokon
javítást csak szabályszerően a hibás bejegyzés áthúzásával és fölé írással szabad eszközölni, és a
javítást végzı személynek a "javította" jelzéssel és kézjegyével kell a javítást igazolni. A javítást
minden esetben úgy kell elvégezni, hogy az eredeti adat, feljegyzés is olvasható, utólag ellenırizhetı legyen.
A leltárkészítés során a hitelesség biztosítása érdekében gondoskodni kell a következık betartásáról:
- a bizonylatok /leltárfelvételi jegyek, ívek stb./ továbbá az egyéb dokumentációk /jegyzıkönyvek,
kimutatások/ egyértelmő és hiánytalan kitöltésérıl,
- a szükséges záradékok és aláírások a dokumentációkon rajta legyenek.
A leltárnak /részleltárnak/ tartalmaznia kell:
- a költségvetési szerv megnevezését,
- a "leltár" megjelölését
- a leltározási hely /körzet/ megjelölését,
- a bizonylatok sorszámát,
- a leltározás megkezdésének és befejezésének idıpontját, valamint a leltár fordulónapját,
- a leltározott eszközök és források vagy azok csoportjainak egyértelmő meghatározását,
- a leltározott eszközök és források ténylegesen talált mennyiségét, mennyiségi egységeit, egységárát és összértékét,
- a leltárkülönbözetnek /hiányok és többletek/ kimutatását,
- a leltározás végrehajtásáért és ellenırzéséért felelıs, valamint a számadásra kötelezett személyek
aláírását.
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2.8 A leltározás módja
A leltározás történik:
a./ mennyiségi felvétellel /megszámlálás, mérés, egyéb módszer/
ezen belül lehet:
- nyilvántartásoktól függetlenül,
( tárgyi eszközök)
b./ egyeztetéssel /rovancs/
(pénzeszközök ,követelések, kötelezettségek)
A leltározásnak ez a módja választható, ha a pl. pénztár tényleges állapot megállapítása az analitikus nyilvántartások egyeztetésével is biztosítható.
A leltár okmányain a leltározás módját rögzíteni kell.
Az egyes vagyonrészek leltározásának módjára szabályzat 5. pontja kötelezı elıírásokat tartalmaz.
A leltározásnak két munkafolyamatból kell állni:
- az eszközök mennyiségének természetes mértékegységben történı megállapításából és
- leltározott mennyiségek értékelésébıl.
2.9 A leltározás idıpontja
A leltározás idıpontja:
Fordulónapi leltározás (249/2000 korm. rendelet dec.31-i fordulónap)
Fordulónapi leltározáskor a leltározást - a költségvetési szerv egész területén vagy területileg különálló, elhatárolt egységeiben elıre meghatározott nappal - a fordulónapon - kell elvégezni úgy,
hogy ezen a napon a leltárfelvételi helyeken minden eszközfajta teljes körően számbavételre kerüljön.
3./ A leltározásban közremőködık feladata és felelıssége
3.1 A jegyzı
Feladata:
- a leltározás vezetıjének kijelölése és megbízása,
- a leltárellenırök kijelölése és megbízása,
- az éves leltározási ütemterv jóváhagyása,
- a leltározási utasítások kiadása.
- a leltári dokumentáció jóváhagyása
- hiány esetén intézkedés a hiány megtéríttetésérıl a szükséges intézkedések megtételérıl.
Felelıs:
A leltározás során maradéktalanul érvényesüljön az önkormányzati tulajdon védelmét szolgáló
rendelkezések betartása.
3.2 A leltározás vezetıje
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Feladata:
- az éves leltározási ütemterv elkészítése,
- a leltározó bizottságok kialakítása, tagjainak megbízólevéllel történı ellátása,
- a leltározásban közremőködık felkészítése, oktatása,
- a leltározáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítása /nyomtatványok, mérıeszközök/,
- a leltározás szabályszerőségének biztosítása.
- a leltározás értékelése, a leltárkülönbözetek megállapítása után a leltári dokumentáció jegyzı
részére történı átadása
3.3 Leltárellenır
Feladata:
- ellenırizni a leltározásra kijelölt személyek megjelenését a leltározás helyén,
- a leltárfelvétel során észlelt hiányosságok, esetleges visszaélések, a szabályok megsértése esetén
köteles megtenni a szükséges intézkedést,
- a leltárfelvétel befejezése után ellenırizni a leltárfelvétel teljes körőségét, illetve ellenırizni még
a következıket:
- a mennyiségi felvételek helyességét legalább szúrópróbaszerően
- a leltári tárgyak azonosításának szakszerőségét,
- a bizonylatok formailag helyes kitöltését,
- eltérés esetén a leltározás vezetıjét köteles értesíteni,
- a leltárfelvétel idıtartama alatt munkáját úgy kell szervezni, hogy bármikor elérhetı legyen, a
felmerülı problémák zökkenımentes rendezése érdekében.
3.4 A leltározó /leltárfelelısök/ dolgozó/k/
Felelıs:
A leltári alapbizonylatok szakszerő, valóságnak megfelelı kitöltéséért, valamint a leltárkészleten
elhangzott utasítások pontos betartásáért.
Feladatai:
- részt vesz a leltárértekezleten, ahol el kell sajátítania a leltárbizonylatok kitöltésének módját,
- a leltárfelvétel technikáját,
- a leltározás idıtartama alatt minden nap a megjelölt idıben meg kell jelennie a leltározás helyén
és onnan a munkavégzés ideje alatt csak a leltározás vezetıjének engedélyével távozhat,
- a leltárfelvétel megkezdésekor átveszi az üres bizonylatokat aláírás ellenében,
- a leltározást a leltárfelelıs által megjelölt sorrendben végzi, kihagyás nélkül.
3.5 Az analitikus és fıkönyvi nyilvántartást végzık feladata
- a leltárelszámolás alapját képezı nyilvántartások naprakész állapotáért, az adatok bizonylatok
valódiságáért,
- az éves mérlegben beállítandó készletértékek megállapításáért, azok leltárokkal való alátámasztásáért,
- a leltárkülönbözetek kimutatásáért és az éves mérlegben való elıírás szerinti elszámolásáért,
- a leltározási körzetekben felvett jegyzıkönyvben szereplı rendezetlen vagy vitatott tételek
rendezéséért,
- az idegen helyen tárolt saját készletek elkülönített kimutatásáért,
- a leltár szerinti készletértékeket és a könyvszerinti készletértékeket egybeveti és megállapítja
azok egyezıségét vagy az eltéréseket,
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- összeállítja a leltári dokumentációt és azt átadja a leltározás vezetıjének, aki elıkészíti a szükséges intézkedések megtételét.
4./ A leltározás végrehajtásának elıkészítése
4.1 A leltározás elıkészítése
A leltározás megkezdése elıtt
- fel kell mérni és meg kell határozni a konkrét feladatokat,
- idıben gondoskodni kell, hogy a szükséges létszám és munkaeszközök rendelkezésre álljanak.
4.1.1 A leltározás adminisztratív elıkészítése
- el kell készíteni a leltározási ütemtervet,
- ki kell adni a leltározási körzeteknek a leltárutasítást,
- gondoskodni kell a könyvelési és pénzügyi nyilvántartások naprakészségérıl, a fordulónapi
könyvszerinti készlet megállapítása érdekében.
4.1.2 Személyi feltételek biztosítása
A leltározás megkezdése elıtt gondoskodni kell a leltározás vezetıjének kijelölésérıl.
A leltározás vezetésével megbízott személy a megbízástól számított 8 napon belül köteles elkészíteni a leltározási ütemtervet, s azt jóváhagyásra a jegyzınek bemutatni.
Ki kell alakítani a leltározási bizottságokat, akik az egyes leltározási körzetekben végzik a leltározást. A bizottságnak legalább 2 fıbıl kell állni, akik közül az egyiket a bizottság vezetésével kell
megbízni.
A bizottságokat úgy kell kialakítani, hogy saját körzetében senki sem lehet a bizottság vezetıje.
Meg kell bízni a leltárellenıröket.
4.1.3. A leltározásban résztvevık oktatása
A leltározás megkezdése elıtt az oktatást a leltározás vezetıje tartja.
Az oktatáson köteles mindenki részt venni, aki a leltározásban közvetlenül vagy közvetve közremőködik.
Az oktatás során ismertetni kell a leltározással, valamint a leltárbizonylatok kezelésével kapcsolatos elıírásokat.
4.1.4. A tárgyi feltételek biztosítása
A leltározás megkezdése elıtt a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért a leltározás vezetıje a
felelıs.
Ennek keretében gondoskodni kell:
- a szükséges nyomtatványokról,
- a leltározáshoz szükséges mérıeszközökrıl.
A leltározási bizonylatokat leltározási körzetenként, átvételi elismervény ellenében kell átadni a
leltározási csoportok vezetıinek.
A leltárbizonylatok kitöltésénél be kell tartani a következıket:
A program által elıállított leltár bizonylatok alkalmazásánál:
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- a nyomtatványokat, mint a leltár bizonylatait tintával /golyóstollal/ kell kitölteni, a leltározásnál
grafitceruza nem használható,
- valamennyi rovatot ki kell tölteni, a kitöltésre nem kerülı rovatokat megsemmisítı vonallal át
kell húzni,
- a leltárbizonylatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni,
- gondoskodni kell az olvasható szövegírásról /radírozás, kaparás, lefestés a bizonylaton nem lehet/. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a rontott adatot egy vonallal át kell húzni, s a helyes adatot
felé kell írni. A javítás tényét a javítást végzı aláírásával köteles igazolni,
- a leltározásban közremőködık a leltározás bizonylatait aláírásukkal hitelesítik.
A leltározás megkezdése elıtt a leltározás vezetıje köteles ellenırizni, hogy a szükségessé vált
selejtezés megtörtént-e?
4.2 Egyéb elıkészítési feladatok
4.2.1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos feladatok
- A nyilvántartások alapján számba kell venni a kölcsönbe és javításra adott saját vagy idegen tulajdonú tárgyi eszközök állományát.
- Felül kell vizsgálni a használatból kivont illetve már teljesen /0-ig/ leírt tárgyi eszközök állományát, szükség szerint intézkedni kell a selejtezésrıl, esetleg az értékesítésrıl.
- Meg kell gyızıdni arról, hogy a tárgyi eszközökön a leltári számok olvashatók-e. Amennyiben
nem, gondoskodni kell a pótlásról. Hiányzó számok esetén a tárgyi eszközök azonosítását a korábbi
leltárfelvételi okmányok alapján kell megállapítani.
- Ellenırizni kell a tárgyi eszközök tartozékainak nyilvántartását.
- A használaton kívüli vagy idegen tulajdont képezı tárgyi eszközöket el kell különíteni.
- Ellenırizni kell, hogy az év közben a tárgyi eszközökön végrehajtott felújítás értékével a bruttó
érték módosítása megtörtént-e.
- Az alaptevékenységhez térítésmentesen átvett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele az elıírásoknak megfelelıen történt-e.
- Meg kell gyızıdni arról is, hogy a 100.000 Ft érték alatti tárgyi eszközök közül, amelyek a
számlarend elıírásai szerint év közben folyó kiadásként elszámolásra kerültek, nem került-e tévesen értékben is nyilvántartásba vételre.
-„KATAWIN” program biztosítja az önkormányzat vagyonán belül a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltározását.
4.2.2. Készletekkel kapcsolatos feladatok
- A leltározást megelızıen gondoskodni kell a csökkent értékő készletek leértékelésérıl, illetve a
selejtezés végrehajtásáról.
- Az idegen tulajdonú készletek elkülönített tárolásáról gondoskodni kell.
- Gondoskodni kell a raktári új és használt készletek elkülönítésérıl, mivel a mérlegben csak a
raktári új készletek tényleges állománya állítható be.
4.2.3. A leltározás alaki, tartalmi és technikai feltételeinek biztosítása
Minden leltár alkalmával szabályosan kiállított, megfelelı tartalmú jegyzıkönyvet kell készíteni.
A leltározás megkezdésekor és befejezésekor jegyzıkönyvet kell felvenni.
A leltárfelvételi bizonylatokat az abban foglalt adatok helyességének igazolása céljából a leltározók, a leltározási körzetfelelıs és a leltárellenırnek alá kell írni.
5./ A leltározás végrehajtása
Mennyiségi felvétel során:
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a./ Meg kell állapítani /méréssel, számlálással stb./ a leltározott eszközök mennyiségét.
b./ A leltározás teljességének biztosítása érdekében:
- A kettıs felvétel vagy a kihagyás elkerüléséért - a leltározott eszközöket meg kell jelölni.
A jelölés történhet:
- a leltárbizonylatok másolatának, vagy szelvényének a leltározott eszközre való felerısítésével,
- festék, zsírkréta vagy egyéb jelzés alkalmazásával,
- a leltározott eszköznek erre a célra elkülönített területre való átrakásával.
c./ Ellenırizni kell, hogy a leltározott eszköz teljes értékő-e, nem tekinthetı-e elfekvı készletnek.
d./ Meg kell állapítani a leltár felvétele és a fordulónapja közötti készletmozgást, ha a felvétel napja
és a fordulónap nem egy napra esik.
A leltározás szabályszerőségéért a leltározó csoport vezetıje és a leltárellenır, a méret és a minıség megállapításáért, valamint a mennyiségi számbavétel helyességéért a leltározók felelısök.
A leltározással kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása:
a./ A leltározóknak a leltározott eszköz azonosítási adatait /leltári számát, típusát, méretét, minıségét/ mennyiségi egységét és mennyiségét a leltári bizonylaton a számbavétellel egyidejőleg rögzíteni kell, majd a leltárbizonylatot alá kell írniuk.
b./ A bizonylatokat a leltárösszesítı /körzeti leltár/ elkészítése céljára rendezni és csoportosítani
kell.
c./ El kell készíteni a leltárösszesítıt és azt egybe kell vetni a tartalmilag és számszakilag ellenırzött bizonylatokkal.
d./ A leltárösszesítıre fel kell vezetni a könyvszerinti készletet, majd ezt követıen meg kell állapítani a leltári hiányokat és a többleteket.
A mérleg elkészítéséhez minden évben a mérleg fordulónapját követı 30 napon belül nyilvántartások egyeztetésének végrehajtásával a leltározást el kell végezni. A tárgyi eszközök és készletek
esetében a szabályzatban meghatározott idıszakonként a leltározást mennyiségi felvétellel is biztosítani kell.
A leltár ténylegesen 2 évente évvégén leltározással történik 2006. január 01-tıl.
Az eszközökrıl, és az azok állományában bekövetkezett változásról a BEFESZ biztosít tételes
nyilvántartást mennyiségben és értékben. A 13/ A. § szerinti beszámoló készítési kötelezettség
keletkezése esetén leltározást kell végrehajtani.
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
Az immateriális javakat az analitikus nyilvántartások alapján a mérleg fordulónapja szerinti értékben kell a leltárban szerepeltetni. A leltárfelvétel során meg kell gyızıdni, hogy a nyilvántartásokban szereplı értékadatok minden esetben bizonylatok alapján kerültek-e rögzítésre.
Az immateriális javak csoportosítása a következı:
-alapítás –átszervezés aktivált értéke
-vagyoni értékő jogok
szolgalmi jogok
bérleti jogok
kezelıi jogok
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-szellemi termékek
szoftvertermékek
II. Tárgyi eszközök
Ingatlanok
Az ingatlanokat mennyiségi felvétellel kell leltározni. A leltározás során gondoskodni kell a
könyvviteli nyilvántartások adatainak a földhivatali, valamint a kataszteri nyilvántartásokkal való
egyeztetésérıl.
Gépek, berendezések, jármővek
Leltározásuk mennyiségi felvétellel történik, a gépeknél gondoskodni kell a tartozékok leltározásáról is.
A bérletbe, használatba valamint üzemeltetésre átadott eszközöket 2 évenként mennyiségi felvétellel, a köztes években a „KATAWIN” porgram alapján nyilvántartás alapján kell leltározni.
Jármővek
Leleltározása mennyiségi felvétellel. A leltározás során egyeztetni kell a motor- és alvázszámokat.
Beruházások
Leltározása a nyilvántartásokkal történı egyeztetéssel.
- A beruházások leltározása, illetve azok egyeztetése során meg kell gyızıdni arról is,
hogy a folyamatosan beszerzett tartozékok és a más jellegő tárgyak hiánytalanul meg
vannak-e. Idegen kivitelezı esetén a leltározásnál, a kivitelezı megbízottja legyen jelen
és a leltározásról felvett jegyzıkönyvet írja alá. Az így elkészített befejezetlen beruházás állományi leltárát kell az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetni.
III. Befektetett pénzügyi eszközök leltározása
Az értékpapírokat, beleértve a részvényeket is, mennyiségi felvétellel kell leltározni.
A többi befektetett pénzügyi eszközök leltározása egyeztetéssel.
B./ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
A munkahelyre, személyi használatra kiadott eszközöket /szerszámok, munkaruhák stb./ mennyiségi nyilvántartásokkal a tényleges leltározás során egyeztetni kell.
II. Követelések
A leltárt úgy kell összeállítani, hogy az tételesen /adósonként, vevıként/ tartalmazza a követelések
értékét.
A követeléseket a leltár összeállítását megelızıen egyeztetéssel ellenırizni kell.
El kell végezni:
- más gazdálkodóval szembeni követelés esetén a vonatkozó számlákkal való egyeztetést,
- az adóhivatallal kapcsolatos követelés esetén az adó-elszámolási bizonylatokkal, illetve az adóbevallással történı egyeztetést,
- a munkavállalókkal szembeni követelés esetén az analitikus nyilvántartások bizonylatokkal való
egyeztetését.
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Az egyeztetés lezárását követıen a követelések értékét a számlarendben foglalt elıírások alapján
kell megállapítani.
III. Értékpapírok
A forgatási célból vásárolt értékpapírokat évenként egyeztetéssel kell leltározni.
IV. Pénzeszközök
A pénzeszközök leltározását december 31-ével el kell végezni.
A házipénztár év végi pénzállományáról - címletenkénti felsorolásban - jegyzıkönyvet kell készíteni.
A pénzintézetnél lévı pénzállományt az év utolsó napjával a kivonatok, bankértesítık alapján
egyeztetéssel kell leltározni.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
A leltár elkészítése elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a számlarendben foglalt elıírások alapján
az elszámolások rendezésre kerültek-e./pl. útielıleg/ Ezt követıen a leltározást minden év december 31-ével el kell végezni.
VI. Kötelezettségek
A kötelezettségeket a fıkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások, valamint a kötelezettségekre vonatkozó okmányok egyeztetése alapján kell leltározni.
- Hitelek leltározása: A hitelek, kölcsönök állományát egyeztetéssel kell elvégezni a hitelt, kölcsönt folyósító hitelintézetnek a december 31-i állapotra vonatkozó banki kivonata, más vállalkozás, szervezet által kiadott kölcsön esetében a folyósító egyenlegközlı levél alapján.
- Szállítók leltározása: A szállítókkal szembeni kötelezettségeket a leltárba (folyószámla
kivonat) tételesen, szállítóként kell felvezetni. A felvett értékadatok valódiságát egyeztetéssel kell elvégezni. A mérlegbe csak egyeztetett, elismert adatok kerülhetnek.
5.2 Mennyiségi leltárfelvétel során alkalmazható nyomtatványok és azok kezelése
5.2.1. Alkalmazható nyomtatványok
„KATAWIN” program elıírásoknak megfelelı bizonylatai, valamint a leltározáshoz elıirt formanyomtatványok.
B.sz.ny. 14-20/a .r.sz.
14-21/a r.sz.
14-10/a r.sz.
14-12/a r.sz.
14-14/a r.sz.
14-13 r.sz.
14-15/a r.sz.
6./ Mérlegtételek értékelése
Az értékelés során a költségvetési szerv kezelésében tartós használatban lévı eszközök és források
forint értékeinek megállapítását kell elvégezni.
A mérlegtételek értékelése során be kell tartani a számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. a költségvetés
alapján gazdálkodó szervek beszámolásai és könyvvezetési kötelezettségérıl intézkedı
249/2000./XII.24./Korm. sz. rendeletet, valamint az intézmény számlarendjében foglalt elıírásokat.
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7./ Leltári hiányok és többletek rendezése
A leltárban szereplı adatokat egyeztetni kell az analitikus nyilvántartások adataival. Az analitikus
nyilvántartásban a leltározás idıpontját fel kell jegyezni, a leltárfelvételi bizonylatokra pedig az
analitikus nyilvántartások /KATAWIN/ azonosító adatait kell feltüntetni.
Az egyeztetés során megállapított leltárkülönbözeteket a leltározási bizottság elnöke közli a leltározási körzet leltárfelelısével, aki az értesítést követı 3 napon belül köteles gondoskodni az eltérések okainak kivizsgálásáról.
A kivizsgálást követıen jegyzıkönyvet kell felvenni, amiben rögzíteni kell:
- a leltárkülönbözet mennyiségét és értékét
- a különbözetet elıidézı okokat,
- a felelısség megállapítását,
- a felelıs személy nyilatkozatát.
A fentiek megállapításánál jelen kell lenni:
- a leltározási körzet leltárfelelısének,
- a leltározási bizottság elnökének,
- a leltráellenırnek.
A jegyzıkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, melynek 1 példányát meg kell küldeni a leltározás
vezetıjének.

A leltározás vezetıje a jegyzıkönyv alapján kezdeményezi a felelısségre vonást, a kártérítés megállapítását a jegyzı felé.
8./ A leltározási bizonylatok megırzése
A leltározás lezárását követıen a leltárhoz kapcsolódó valamennyi bizonylatot irattározni kell, s
azokat legalább 10 évig meg kell ırizni.
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20/1/b. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Eszközök és források értékelési szabályzata
Szervezetünk értékelési szabályzata a - számviteli törvény, valamint a Korm. rendelet
végrehajtására vonatkozóan - a következı témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat:
1. A mérlegben szereplı eszközök értékelésének általános szabálya.
2. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének általános szabálya.
3. Az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értékének tartalma.
4. Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök, a
többletként fellelt eszközök, valamint a követelések fejében átvett eszközök értékelése.
5. Államháztartás szervezte alapítása, átszervezése esetén az alapító, a felügyeleti
szerv döntése alapján véglegesen átadott, valamint vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értéke.
6. Csere útján beszerzett eszközök bekerülési értéke.
7. Az egyes eszközök értékelése.
8. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása.
9. Az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának feltételrendszere.
10. Vagyonértékelés során alkalmazandó értékelési eljárás elvei, módszerei,
dokumentálás szabályai, felelısei.
11. A mérlegben szereplı források értékelésének általános szabálya.
12. Az egyes források értékelése.

1. A mérlegben szereplı eszközök értékelésének általános szabályai
A Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben foglalt elıírások alapján
− a befektetett eszközöket,
− a forgóeszközöket
a Szt., valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéken
kell értékelni, csökkentve azt a Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növelve azt a Szt. és Korm. rendelet, valamint szervezetünk
számviteli politikája szerinti visszaírás összegével.

2. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének általános szabálya
Szervezetünk nem kíván élni az immateriális javak, tárgyi eszközök, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök – Szt. 57.§ (3), valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet
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32/A. § (5) bekezdésében biztosított – piaci értékre történı átértékelésének lehetıségével.
3. Az eszközök bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékének tartalma
A Szt. elıírása alapján bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes öszszege.
3.1. A vásárolt eszközök bekerülési (beszerzési) értéke
A bekerülési (beszerzési) érték
− az engedményekkel csökkentett, a felárakkal növelt vételárat,
− a szállítási és rakodási,
− alapozási,
− szerelési,
− üzembe helyezési,
− beszerzéssel kapcsolatos közvetítıi költségeket, továbbá
− a bizományi díjat,
− a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót),
− a vámterhet (vámot, vámpótlékot, vámkezelési díjat)
foglalja magában.
A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó
− vagyonszerzési illeték,
− az elızetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adó (csak tételes!),
− a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,
− egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértıi díj),
− a vásárolt vételi opció díja,
− az eszköz beszerzéséhez, elıállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett
hitel, kölcsön
= felvétele elıtt fizetett bankgarancia díja,
= szerzıdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj,
folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási
jutalék,
= szerzıdés közjegyzıi hitelesítésének díja,
= felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, a raktárba történı beszállításig
terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) kamat.
− a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedı
idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) - biztosítási díj (például a szállítmány
biztosítási díja) [Az általános biztosítás keretében fizetett díj nem része a beszerzési értéknek]; továbbá
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− a beruházáshoz, a vagyoni értékő joghoz közvetlenül kapcsolódó - devizaszámlán meglévı devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségnek az
eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt árfolyam különbözete,
függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség,
− a beruházás tervezés, a beruházás elıkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új
technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei.
A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része
− a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá
− az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában
megosztott elızetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható
hányada,
− a garanciavállalási díj után fizetett kamat.
Ha a tárgyi eszköz beszerzéséhez igénybe vett hitel, kölcsön (beruházási hitel) több eszköz beszerzését finanszírozza részben vagy egészben, akkor az üzembe helyezésig felmerült kamatot az egyes eszközök között azok beszerzési költségei arányában kell megosztani.
Ha a beruházási hitellel finanszírozott eszközök üzembe helyezése nem egyidejőleg
történik, akkor is az elıbbiek szerint kell eljárni, azzal, hogy az üzembe helyezett
eszközökre jutó, üzembe helyezés utáni kamatot egyéb folyó kiadásként kell elszámolni.

A fizetett kamatokhoz hasonlóan kell eljárni a beruházáshoz, az egyes tárgyi eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó
− biztosítási díj,
− bankgarancia díj,
− a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási jutalék,
− a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, valamint
− a szerzıdésközjegyzıi hitelesítésének díja.
Amennyiben a bizományi díj, a lebonyolítási díj, a tervezés, az elıkészítés költsége több
tárgyi eszközhöz kapcsolódik, a számlázott összeget azok beszerzési költségei arányában kell megosztani.
A bekerülési (beszerzési) érték részét képezı, az elızıekben felsorolt tételeket (ideértve
az importbeszerzéseket is) gazdasági esemény megtörténte után a pénzügyi rendezéskor
kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben.
Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történı beszállítás megtörtént, de a
számla, a megfelelı bizonylat nem érkezett meg, a fizetendı összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az
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adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzıdés, piaci információ, jogszabályi elıírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba
venni. Az így meghatározott érték és a késıbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti
különbözettel a bekerülési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele idıpontjában
akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentısen módosítja.
Azt, hogy a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentısen módosítja-e a szervezetünk számviteli politikájában leírtak alapján kell meghatározni.
Importbeszerzés értéke
a.) Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján forintban történik, akkor a számla szerinti – a levonható általános forgalmi adót
nem tartalmazó – forintérték az importtermék, illetve az importszolgáltatás értéke.
b.) Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla, nyugta alapján
az államháztartási szervezet devizaszámlájáról devizában, illetve a pénztárból valutában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizának, valutának a nyilvántartási (könyv szerinti) árfolyamán átszámított forintértéke az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke.
c.) Amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján
forintért vásárolt valutában, devizában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizáért, valutáért ténylegesen fizetett forintérték az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke.
d.) Ha az importbeszerzés devizában meghatározott ellenértékének kiegyenlítése
szerzıdés alapján azonos devizaértékő áruval, szolgáltatással történik, az importbeszerzés forintértéke, illetve az áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás forintértéke a szerzıdésben meghatározott deviza értékének az elsı ügylet teljesítés
napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamon
átszámított forintértéken kell meghatározni, ennek következtében az importbeszerzés és az értékesítés bevétele forintértékben azonos lesz.
Importbeszerzésként kell elszámolni a terméknek (az eszközöknek) a külkereskedelmi
áruforgalomban külfölditıl történı beszerzését (termékimport), továbbá a belföldön, illetve külföldön igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást (szolgáltatásimport),
függetlenül attól, hogy az ellenértéket devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással, vagy forintban egyenlítik ki.
Nem minısül importbeszerzésnek
− az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar határállomás és a külföldi
rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó – egyébként szolgáltatásimportnak
tekintendı – devizában, valutában vagy forintban számlázott, fizetett szállítási és rakodási-raktározási díj, valamint
− ha a vámjogszabályok eltérıen nem rendelkeznek, a vámszabad és tranzitterületen lévı vállalkozóknak az egymástól történı beszerzése sem.
3.2. A saját termeléső eszközök bekerülési (elıállítási) értéke
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Az eszköz bekerülési (elıállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek
a.) az eszköz (termék) elıállítása, üzembe helyezése, bıvítése, rendeltetésének
megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül
felmerültek,
b.) az elıállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c.) az eszközre (termékre) megfelelı mutatók, jellemzık segítségével elszámolhatók.
(Az a., b., c. pontokban leírtak együtt közvetlen önköltség.)
Az eszköz (termék) elıállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni:
− a közvetlen anyagköltséget,
− a közvetlen bérköltséget,
− a közvetlen bérek járulékait,
− az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség).
Az elıállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel (szolgáltatással) közvetlen kapcsolatba hozható, az elıállításhoz kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre (szolgáltatásra) megfelelı mutatók, jellemzık segítségével elszámolhatók.
Ilyenek:
− gépköltségek,
− kamatköltségek,
− egyéb kisegítı részlegek (üzemek) általános költségei.
Az elıállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (elıállítási) érték részét képezi]
− az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá
− a saját elıállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét,
− a vásárolt anyag, a saját elıállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejőleg.
Az egyes eszközök elıállítási költségét dokumentálni, bizonylatolni kell.
Az elıállítási költségek dokumentálásáért, bizonylatolásáért a Városüzemeltetés Osztály a felelıs.
4. Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök, a
többletként fellelt eszközök, valamint a követelések fejében átvett eszközök értékelése
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A térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök bekerülési (beszerzési) értéke – ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik – az eszközöknek az állományba vétel idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéke.
Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadása-átvétele azonos irányító szerv alá tartozó
államháztartási szervezetek között történik, az átvevı szervezetnek az adott eszközt az
átadó által közölt - az átadó könyveiben szereplı - bruttó értéken kell nyilvántartásba
venni. Ezzel egyidejőleg az átvevınek az eszköz átadás idıpontjáig - az átadónál idıarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni.
A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközök, továbbá az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, valamint a többletként fellelt eszközöket az állományba vétel idıpontja szerinti piaci, forgalmi értéken kell a könyvekbe felvenni.
A térítésmentesen átvett tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket, hitelviszonyt
megtestesítı értékpapírokat a könyvekbe piaci, forgalmi értéken kell felvenni.
A követelések fejében átvett eszközöket, ha jogszabály, szerzıdés, megállapodás eltérıen nem rendelkezik, akkor a kiváltott követelések összegével azonos összegben kell
nyilvántartásba venni.
A forgalmi, piaci értéket adatok, információk alapján dokumentálni kell.
A dokumentumok elkészítéséért Csényi István a felelıs.
A forgalmi, piaci érték jóváhagyására Dr. Csorba Csaba jogosult.
5. Államháztartás szervezte alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító szerv
döntése alapján véglegesen átadott, valamint vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értéke.
Az államháztartás szervezte alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító szerv
döntése alapján véglegesen átadott eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik – az alapító okirat, illetve annak módosítása mellékletét képezı
átadás/átvételi jegyzıkönyvben szereplı érték minısül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott
értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni.
Az államháztartás szervezete alapítása, átszervezése esetén az alapító, a felügyeleti
szerv döntése alapján a vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik – a vagyonkezelési szerzıdésben (illetve annak mellékletét képezı átadás/átvételi jegyzıkönyvben) szereplı érték minısül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni.
6. Csere útján beszerzett eszközök bekerülési értéke
A csere útján beszerzett eszközök bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerzıdés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára.
7. Egyes eszközök értékelése
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7.1. Immateriális javak
7.1.1. Az immateriális javak bekerülési (beszerzési illetve elıállítási) értéke
Az immateriális javak bekerülési (beszerzési és elıállítási) értéke - a II/3.l. és a II/3.2.
pontban leírtakra figyelemmel - a következıkbıl tevıdik össze:
a.) Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a minıségbiztosítási rendszer
bevezetésével kapcsolatos tevékenység kiadásai vehetık figyelembe.
b.) A vagyoni értékő jogok bekerülési (beszerzési) értéke megszerzésükért fizetett összeg.
c.) A szellemi termék bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéke az érte fizetett,
a Szt.-ben meghatározott tartalmú ellenérték.
Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékét dokumentálni,
bizonylatolni kell.
Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékének megállapításáért
(meghatározásáért), dokumentálásáért Csényi István a felelıs.
7.1.2. Az immateriális javak könyvviteli mérlegben szereplı értéke
A mérlegben az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek
az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven
felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni
Az immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak
visszaírásához biztosítani kell az adatok összegyőjtését, az információk feldolgozását,
valamint a terven felüli értékcsökkenési leírására és annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését.
A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgynegyedévet követı hónap 15. nap.
A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért Csényi István a felelıs.
Az immateriális javakra adott elıleget
− az átutalt (kifizetett) – a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, illetve
− a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,
− a visszaírt értékvesztés összegével növelt
könyv szerinti értéken kell kimutatni a könyvviteli mérlegben.
7.1.3. Az immateriális javak értékhelyesbítése
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A szervezetünk a Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben biztosított lehetıséggel nem
kíván élni, miszerint az immateriális javak közül a vagyoni értékő jogok és a szellemi
termékek a könyvviteli mérlegben piaci értéken kerüljenek értékelésre.
7.2. Tárgyi eszközök
7.2.1. A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) értéke
A jelen szabályzat II/3.1 - II/3.2. pontjaiban leírtakon túl:
− a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerő használatához
szükséges - és a tárgyi eszköz beszerzésével egy idıben vagy annak üzembe
helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendı,
− a tárgyi eszköznél értéket növelı bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni
= a meglevı tárgyi eszköz bıvítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggı munka,
= az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága)
helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén a Szt. szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét is), kivéve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkát, továbbá
= ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe beszámított, korábban a
bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még
le nem írt) összeg.
− Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának
költségeit az adott beruházás bekerülési értékébe be kell számítani.
− Építési telek (földterület) és rajta lévı épület, építmény egyidejő beszerzése
esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerően nem vesszük
használatba (az épület, építmény rendeltetésszerően nem hasznosítható), akkor
az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek
építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit a telek
(földterület) értékét növelı beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a
földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelı összegig. Az
ezt meghaladó költségeket a megvalósuló beruházás (az épület, építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni.
A tárgyi eszközök
bizonylatolni kell.

bekerülési

(beszerzési,

elıállítási)

értékét

dokumentálni,

A bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték dokumentálásáért, bizonylatolásáért a Városüzemeltetési Osztály a felelıs.
A tárgyi eszközök beruházására adott elıleget
− az átutalt (kifizetett) – a levonható elızetesen felszámított általános forgal-
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mi adót nem tartalmazó – összegben, illetve
− a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,
− a visszaírt értékvesztés összegével növelt
könyv szerinti értéken kell kimutatni a könyvviteli mérlegben.
7.2.2. A tárgyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke
A mérlegben a tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az
elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok összegyőjtését, az információk feldolgozását, valamint a terven felüli értékcsökkenési leírására és annak visszaírására vonatkozó javaslat
elkészítését.
A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgynegyedévet követı hó 15. napja.
A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért Csényi István a felelıs.
7.2.3. A tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A szervezetünk a Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben biztosított lehetıséggel nem
kíván élni, miszerint a tárgyi eszközök (kivéve a beruházások, a beruházásra adott elılegek) piaci értéken kerüljenek értékelésre az év végi mérlegben.
7.3. A befektetett pénzügyi eszközök
7.3.1. A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési (beszerzési) költsége
A befektetett pénzügyi eszközöket a bekerülési (beszerzési) értékükön kell állományba
(nyilvántartásba) venni.
A beszerzési érték a megszerzés módjától függıen lehet
− a vételár,
− a csereszerzıdés szerinti érték,
− a kiváltott követelés könyv szerinti értéke,
− a felszámolási javaslat szerinti érték.
A gazdasági társaság(ok)ban tulajdoni részesedést jelentı befektetés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) bekerülési (beszerzési) értéke az az összeg, amelyért azt szervezetünk megvásárolta.
Részletekben történı megvásárlás esetén a részvény, üzletrész beszerzési értéke a ténylegesen kifizetett összeg.
Ha szervezetünk a tulajdoni részesedést jelentı részvényekhez, üzletrészekhez, vagyoni
betéthez nem vásárlás útján jutott hozzá, akkor a társasági szerzıdésben (alapszabály-
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ban) meghatározott alapításkori, tıke emeléskori értéket kell beszerzési értéknek tekinteni, de csak akkor, ha szervezetünk
− a pénzbeli betétnek megfelelı eszközöket, valamint a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulást rendelkezésre bocsátotta, illetve
− ezen eszközöket könyveibıl kivezette.
A gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetés névértéke fejében a jegyzett tıke leszállításakor (ideértve a tıkeleszállítással egyidejőleg végrehajtott, a leszállított jegyzett tıkével arányos jegyzett tıkén felüli saját tıke kivonást is) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.
Gazdasági társaság átalakulása estén a megszőnt gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési)
értéke a megszőnt részesedésre jutó – a megszőnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tıke összege.
Gazdasági társaság beolvadása esetén a külsı tulajdonosnál a megszőnt gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értéke a megszőnt részesedésre jutó – a megszőnt gazdasági társaság
végleges vagyonmérlege szerinti – saját tıke összege.
Tartós társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban (a jogi személyiségő társulásban, vagy a többcélú kistérségi társulásban) résztvevı helyi önkormányzatok által
bevitt vagyontárgyak társulási szerzıdésben, illetve annak módosításában meghatározott
érték.
A hitelviszonyt megtestesítı (kamatozó) értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke
nem tartalmazhatja a (vételár részét képezı, tovább a kibocsátási okiratban, csereszerzıdésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képezı) (felhalmozott) kamat összegét.
A kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (beszerzéskor fizetett) összegét kamatbevételt csökkentı tételként kell kimutatni.
A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési (beszerzési) értékét dokumentálni,
bizonylatolni kell.
A bekerülési (beszerzési) érték dokumentálásáért, bizonylatolásáért Csényi István a felelıs.
7.3.2. A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke
A könyvviteli mérlegben a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt bekerülési értéken, illetve a
Szt., és szervezetünk számviteli politikája alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett,
az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
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A befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok összegyőjtését, az információk feldolgozását, valamint az értékvesztésre illetve annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgynegyedévet követı hónap 15. nap.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért
Csényi István a felelıs.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyására Dr.
Csorba Csaba a jogosult.
7.3.3 A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A szervezetünk a Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben biztosított lehetıséggel nem
kíván élni, miszerint a befektetett pénzügyi eszközök közül a tartós részesedések piaci
értéken kerüljenek értékelésre az év végi mérlegben.
7.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
7.4.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értéke
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értéke a tárgyi eszközök állományba vételekor megállapított - értékcsökkenéssel csökkentett - bekerülési
(beszerzési, elıállítási) érték.
7.4.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök könyvviteli mérlegben szereplı értéke
A mérlegben az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és terven felüli
értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt öszszegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök terven felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell az adatok
összegyőjtését, az információk feldolgozását, valamint a terven felüli értékcsökkenési
leírás és annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését.
A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgynegyedévet követı hó 15. nap.
A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért Csényi István a felelıs.
7.5. Vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értéke
A vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értékének a vagyonkezelési szerzıdésben
szereplı érték minısül.
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7.6. Vagyonkezelésbe adott eszközök bekerülési értéke
A vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt
értékcsökkenés a vagyonkezelésbe adáskor az Önkormányzat könyveibıl köteles kivezetni, és ezzel egyidejőleg a vagyonkezelıi szerzıdésben szereplı értéket, mint bekerülési értéket kell a könyveibe felvenni.
A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése során:
− el kell számolni a vagyonkezelı által közölt állományváltozásokat, azok hatásait (a vagyonkezelı által vagyonkezelésbe vett eszközökön elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt, illetve visszaírt terven felüli
értékcsökkenésének hatását), illetve
− a terv szerinti értékcsökkenés azon különbözetének hatását, amely a vagyonkezelı által közölt és az Önkormányzat által elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbözetébıl adódik.
A vagyonkezelınek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A vagyonkezelı évente egyszer, a tárgyévet követı február 15-éig köteles a vagyonkezelésbe vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól a
Jegyzı által meghatározott módon és formában adatot szolgáltatni.
A vagyonkezelı a vagyonkezelı jog megszőnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnak a kezelésbe adása idıpontjában fennálló állapothoz (értékhez) viszonyított különbözetével (csökkentésével és növekedésével) a vagyonkezelési szerzıdés szerint elszámolni.
7.7. Készletek
7.7.1. A vásárolt új készletek bekerülési (beszerzési) értéke
A bekerülési (beszerzési) érték fogalmát jelen szabályzat II/3.1 és a II/3.2 pontja rögzíti
részletesen.
7.7.2. A vásárolt új készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke
A mérlegben a vásárolt készletet bekerülési értéken, illetve a Szt., és a jelen értékelési
szabályzat alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt öszszegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
A bekerülési (beszerzési) értéken való értékeléshez szervezetünk az egyedileg tételesen
hozzárendelhetı beszerzési ár eljárást alkalmazza.

7.7.3. A saját termeléső készletek értékelése
A saját termeléső készleteket (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) bekerülési
értéke a II/3.2. pont szerinti elıállítási költség.
Az elıállítási költség fogalmát, tartalmát részletesen a jelen szabályzat II/3.2. pontja
rögzíti.
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Az elıállítási költség (közvetlen önköltség) meghatározása szervezetünknél utókalkuláció alapján történik
7.7.4. A saját termeléső készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke
A mérlegben a saját termeléső készletet bekerülési (elıállítási) értéken, illetve a Szt., és
a jelen értékelési szabályzat alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
7.8. Követelések könyvviteli mérlegben kimutatott értéke
A könyvviteli mérlegben követelésként kell kimutatni a jogszabályokban meghatározott
és az államháztartás szervezte által elıírt, de még ki nem egyenlített összegeket (ide értve a helyi adókból és az illetékek meg nem fizetésébıl származó hátralékot is), az államháztartás szervezete által teljesített, és az igénybe vevı által szerzıdésekbıl jogszerően
eredı, elfogadott, elismert termékek értékesítésébıl és szolgáltatások nyújtásából származó - általános forgalmi adót is tartalmazó - pénzértékben kifejezett fizetési igényeket,
a hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, a tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékesítésébıl származó követeléseket, valamint a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen
átadott pénzeszközöket.
A könyvviteli mérlegben a követelést az elfogadott, elismert összegben, illetve
a Szt., és a jelen értékelési szabályzat alapján elszámolt értékvesztéssel
csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési
veszteségként a saját tıkével szemben le kell írni, kivéve a behajthatatlanná vált hitelintézetekkel szembeni számlapénz követeléseket, illetve költségvetési aktív elszámolásokat, melyeket leíráskor a dologi kiadások között kell elszámolni.
Behajthatatlannak az a követelés minısíthetı, amely megfelel a Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdésében leírt feltételek valamelyikének.
A behajthatatlanság tényét és a behajthatatlannak minısített követelés összegét dokumentálni kell.
7.9. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok
7.9.1. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok beszerzési költsége
A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést
jelentı befektetést kell kimutatni.
A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat - a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokhoz hasonlóan - bekerülési (beszerzési) értékükön kell állományba venni.
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A hitelviszonyt megtestesítı (kamatozó) értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke
nem tartalmazhatja a (vételár részét képezı, tovább a kibocsátási okiratban, csereszerzıdésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képezı) (felhalmozott) kamat összegét.
A kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (beszerzéskor fizetett) összegét kamatbevételt csökkentı tételként kell kimutatni.
7.9.2. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok könyvviteli mérlegben szereplı
értéke
A könyvviteli mérlegben a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt bekerülési értéken, illetve a
Szt., valamint jelen értékelési szabályzat alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett,
az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
8. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forint értékének meghatározása
A Szt. 60. (1) bekezdésében foglaltak alapján a valutapénztárba bekerülı valutakészletet, a devizaszámlára kerülı devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, a befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerzıdés szerinti teljesítés napjára vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított
forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni.
Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta és deviza, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
Az elızıekben leírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a Magyar Nemzeti
Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket
és kötelezettségeket kell forintra átszámítani.
Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján) a Magyar Nemzeti
Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani.
A Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévı valutakészletet, a devizaszámlán lévı devizát, továbbá a külföldi pénzértékre
szóló minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, egyéb aktív pénzügyi
elszámolást, illetve kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg-fordulónapi értékelésbıl adódó
különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása jelentıs.
Azt, hogy az értékelésbıl adódó különbözet jelentısnek minısül-e a szervezetünk
számviteli politikájában leírtak alapján kell meghatározni.
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A mérleg-fordulónapi értékelésbıl adódó különbözet megállapítása érdekében a külföldi
pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékelését mindenképpen el kell végezni, meg kell állapítani a különbözetet (külön a külföldi pénzértékre
szóló eszközökre, külön az ilyen kötelezettségekre)!
A valutapénztárban lévı valutakészletnek, a devizaszámlán lévı devizának, továbbá a
külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak,
aktív pénzügy elszámolásnak, illetve kötelezettségnek (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) a költségvetési év mérleg-fordulónapjára vonatkozó – a Korm. rendelet
33. (1) bekezdése szerinti – értékelése elıtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet, amennyiben az összevontan jelentıs összegő:
a.) a valutapénztárban lévı valutakészlet és a devizaszámlán lévı deviza, illetve az aktív és passzív pénzügyi elszámolás árfolyamveszteségét az egyéb
folyó kiadások között, az árfolyamnyereséget az intézményi mőködési bevételek között kell elszámolni,
b.) az idegen pénzeszközökhöz kapcsolódó valutakészlet, devizaszámlán lévı
deviza árfolyamveszteségét, illetve árfolyamnyereségét a költségvetésen
kívüli passzív pénzügyi elszámolásokkal szemben kell elszámolni,
c.) a külföldi pénzértékre szóló követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök,
értékpapírok, illetve kötelezettségek árfolyamveszteségét a saját tıke
csökkenéseként, az árfolyamnyereséget a saját tıke növekedéseként kell
elszámolni.
9. Az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának feltételrendszere
9.1. Értékvesztés elszámolása
A Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben elıírt szabályok szerint értékvesztést kell elszámolni
− a tulajdoni részesedést jelentı befektetéseknél,
− a hitelviszonyt megtestesítı, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál (függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek),
− a készleteknél
abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentısen alacsonyabb mint a nyilvántartás szerinti érték.
A vevı, adós minısítése alapján a beszámolóval lezárt év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél (ideértve a vevıkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni
követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket) értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő.
Szervezetünknél
a.) a gazdasági társaságban lévı - tulajdoni részesedést jelentı - befektetéseknél a piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbözet jelentısnek minısül, ha az értékvesztés összege eléri a bekerülési érték (nyilvántartásba vételi érték) 20 %-át vagy a 100.000 Ft-ot,
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b.) a hitelviszonyt megtestesítı értékpapíroknál a piaci érték és a nyilvántartási
érték közötti különbözet jelentısnek minısül, ha az értékvesztés összege eléri
a bekerülési érték (nyilvántartásba vételi érték) 20 %-át vagy a 100.000 Ft-ot,
c.) a készleteknél a piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbözet jelentısnek minısül, ha az értékvesztés összege eléri a bekerülési érték (nyilvántartásba vételi érték) 20 %-át vagy az a 100.000 Ft-ot,
d.) a követeléseknél jelentısnek minısül a veszteségjellegő különbözet, ha az értékvesztés összege eléri a nyilvántartott követelés bekerülési értékének (nyilvántartásba vételi értékének) 20 %-át, vagy a 100.000 Ft-ot.
9.2. Az értékvesztés megállapítása, összegének meghatározása:
9.2.1. A gazdasági társaságokban lévı befektetéseknél az érintett társaságokról olyan
információval kell rendelkezni, melybıl kiderül, hogy a Szt.-ben foglalt feltételek
nem teljesülése miatt el kell-e számolni az értékvesztést.
Az értékvesztés meghatározásakor figyelembe kell venni:
− a gazdasági társaság piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tızsdei, tızsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját,
− a megszőnı gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülı összeget,
− a gazdasági társaság saját tıkéjébıl a befektetésre jutó részt, külföldi
pénzértékre szóló befektetés esetén a Szt. 60. § szerinti, az üzleti év mérleg
fordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken.
A gazdasági társaságokban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztésének meghatározásához biztosítani kell az adatok összegyőjtését, az információk feldolgozását valamint az értékvesztésre vonatkozó javaslat elkészítését.
A felülvizsgálat során tett megállapításokról írásos dokumentumot (pld. feljegyzés, jegyzıkönyv) kell készíteni.
Az írásos dokumentumban rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét.
Az értékvesztés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgyévet követı év február 28. nap.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért
Csényi István a felelıs.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyására
Dr. Csorba Csaba a jogosult.
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9.2.2. A tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékvesztésének megállapításához, azok piaci megítélésébıl kell kiindulni.
Az értékpapír piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:
− az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tızsdei, tızsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak tartós tendenciáját,
− az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket
(és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen
arányban fizeti majd meg.
Az értékpapírok értékvesztésének meghatározásához biztosítani kell az adatok öszszegyőjtését, az információk feldolgozását valamint az értékvesztésre vonatkozó
javaslat elkészítését.
A felülvizsgálat során tett megállapításokról írásos dokumentumot (pld. feljegyzés, jegyzıkönyv) kell készíteni.
Az írásos dokumentumban rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét.
Az értékvesztés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgyévet követı év február 28. nap.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért
Csényi István felelıs.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyására
Dr. Csorba Csaba a jogosult.
9.2.3. A vásárolt készlet bekerülési, illetve könyv szerinti értékét csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó elıírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai elıírás, stb.) illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A
készlet értékének csökkentését ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a
készlet a használhatóságának (értékesíthetıségének) megfelelı, mérlegkészítéskor,
illetve a minısítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben.
Az értékvesztés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgyévet követı év február 28. nap.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért
Szilágyiné Bácsi Gabriella felelıs.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyására
Dr. Csorba Csaba a jogosult.
9.2.4. A követelések (adósok, vevık) értékelése
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9.2.4.1. A mérleg fordulónapján késedelemben lévı követelések (ideértve a vevıkkel,
adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a
kölcsönként, az elılegként adott összegeket) után elszámolandó értékvesztés összegét a következı értékelési elvek szerint kell megállapítani :
− 90-180 napos késedelem esetén a követelés 10 %-a,
− 181-360 napos késedelem esetén a követelés 10 %-a,
− 360 napon túli késedelem esetén a követelés 10 %-a.
Az értékvesztés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgyévet követı év február 28. nap.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért
Szilágyiné Bácsi Gabriella a felelıs.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyására
Dr. Csorba Csaba a jogosult.
Az ebben a pontban leírt értékelési elvek nem vonatkoznak a központi, a helyi
adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések –
ideértve az adó-, az adó jellegő, az illeték, a járulék-, a járulék jellegő, a vám-, a
vám jellegő tételek – értékelésére.
9.2.4.2. A központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal
kapcsolatos követelések – ideértve az adó-, az adó jellegő, az illeték, a járulék-, a
járulék jellegő, a vám-, a vám jellegő tételek – értékelése során az értékvesztés öszszegének meghatározása az adósok együttes minısítése alapján egyszerősített értékelési eljárással történik.
Az egyszerősített értékelési eljárás alá vont adókövetelések értékelési elveinek
meghatározása során az adósok minısítési kategóriái kialakításakor az adósokat
adózói státusuknak megfelelıen
A.) a folyamatos mőködésükben korlátozott adós,
B.) folyamatosan mőködı adós
szerinti csoportosításban kell részletezni.
A folyamatos mőködésükben korlátozott adósokat a következı csoportosításban
kell részletezni:
a.) felszámolás alatt lévı
b.) csıdeljárás alá vont,
c.) végelszámolása alatt lévı
d.) jogutód nélkül véglegesen megszőnt.
A folyamatosan mőködı adósokkal szembeni követeléseket tovább kell bontani az
alábbiak szerint:
a.) legfeljebb 90 napos
b.) 91-180 napos,
c.) 181-360 napos, illetve
d.) 360 napon túli
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késedelemben lévı követelés.
Az egyes minısítési kategóriáknál - a központi, a helyi adókkal és az adók módjára
behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések – ideértve az adó-, az adó jellegő, az illeték, a járulék-, a járulék jellegő, a vám-, a vám jellegő tételek – értékelése során az értékvesztés elszámolása az adóprogrammal kiszámított értékvesztés
összegével megegyezıen történik.
Az egyes minısítési kategóriákhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutatót az
éves tapasztalati adatok alapján kell megállapítani és évente felülvizsgálni.
Az százalékok mutatók megállapításáért, illetve felülvizsgálatáért Enyedi László a
felelıs.
Az értékvesztés, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítésének határideje: tárgynegyedévet követı hó 15. nap.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítéséért
Enyedi László a felelıs.
Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyására
Dr. Csorba Csaba a jogosult.
9.2.4.3. Amennyiben a követelések várhatóan meg nem térülı összege bizonylatból, dokumentumból (például: bírósági végzés, megállapodás, felszámoló értesítése, stb.)
megállapítható, az értékvesztés összegét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, abban szereplı összeggel megegyezı mértékben kell elszámolni.
9.2.4.4. Kisösszegő követelések értékelésének szabályai:
Az értékvesztés számviteli elszámolása szempontjából szervezetünk követeléstípusonként (adós, illetve vevıcsoportonként) kisösszegőnek tekinti az egyenként
100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket, ide nem értve a Korm. rendelet
31/A. § (1) bekezdése szerinti egyszerősített értékelési eljárás körébe vont kisösszegő követeléseket.
A vevıként, az adósonként kisösszegő követelések könyvvitelben elkülönített –
tételesen külön kimutatásba foglalt – csoportjára vonatkozóan az értékvesztés
összegét – az egyedi minısítés mellızésével – a követelések nyilvántartásba vételi együttes értékének 10 %-ában állapítjuk meg.
Ez esetben a következı évi mérlegfordulónapi értékeléskor a vevıként,
adósonként kisösszegő követelések – hasonló módon megállapított – értékvesztésének összegét össze kell vetni az elızı évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet – elıjelének
megfelelıen – a korábban elszámolt értékvesztést növelı értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni.
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A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minısül a követelés elengedésének, illetve törlésének.
9.3. Értékvesztés visszaírása
Amennyiben
a.) a gazdasági társaságokban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetések piaci
értéke jelentısen, 20 %-kal, vagy 100.000 Ft-tal és tartósan meghaladja a
könyv szerinti értéket,
b.) a tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok piaci értéke jelentısen, 20 %kal, vagy 100.000 Ft-tal és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket,
c.) a készletek piaci értéke jelentısen, 20 %-kal és tartósan meghaladja a könyvszerinti értéket,
d.) a vevı, az adós minısítése alapján a követelés várhatóan megtérülı összege
meghaladja a követelés könyvszerinti értékét,
a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
Az értékvesztés visszaírásával a könyv szerinti érték nem haladhatja meg
a.) a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetés Szt. szerinti bekerülési (beszerzési) értékét,
b.) a tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Szt. szerinti bekerülési (beszerzési) értékét, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél az adott értékpapír névértékét,
c.) a készlet könyvszerinti értéke a bekerülési értéket,
d.) a követelés nyilvántartásba vételi értékét.
10. Vagyonértékelés során alkalmazandó értékelési eljárás elvei, módszerei, dokumentálás
szabályai, felelısei
Amennyiben az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 80/A-80/B. §-a alapján vagyonkezelıi jogot létesít, a vagyonkezelıi jogot – az Ötv. 80/A.§ (5) bekezdése szerinti kijelölés esetét kivéve – pályázat útján lehet megszerezni. A pályázat kiírása elıtt az Önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni.
A kötelezıen elvégzendı vagyonértékelést saját apparátussal kell elvégezni.
A vagyonértékelési eljárás során figyelembe kell venni:
− a vagyonkezelıi joggal érintett eszközök
= múltbeli bekerülési értékét,
= jelenlegi bekerülési értékét,
= jelenlegi mőszaki állapotát,
− a múltbeli bekerülési érték alapján elszámolt, elszámolandó tervszerinti értékcsökkenési leírás összegét,
− az üzembe helyezéstıl eltelt idıt,
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− az önkormányzati feladatellátás jelenlegi színvonalát, a szolgáltatás kapacitásának kihasználtságát,
− minden olyan körülmény, ami a vagyon értékét, valamint a vagyonkezelıi
jog értékét befolyásolja.
A vagyonértékelés elkészítéséért Dr. Csorba Csaba felelıs.
A vagyonértékelésrıl írásos dokumentumot (bizonylatot) kell készíteni, melyért Csényi
István a felelıs.
11. A mérlegben szereplı források értékelésének általános szabályai
A saját tıkét, a tartalékot, a kötelezettséget a mérlegben könyvszerinti értéken kell
kimutatni, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek kivételével.
A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek mérlegértékének meghatározásakor a II/6.
pontban leírtakat kell figyelembe venni.
12. A mérlegben szereplı egyes források értékelése
12.1. Saját tıke
Saját tıkeként kell kimutatni a nemzeti vagyont.
Itt kell szerepeltetni a helyi önkormányzat tulajdonát képezı vagyon eszközeinek a forrását, amely korábbi költségvetési vagy egyéb felhalmozásból, juttatásból képzıdött, illetve folyamatos tıkeváltozásból ered.
A saját tıke részeként kell kimutatni a Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése szerinti piaci
értékelésbıl származó értékhelyesbítéssel azonos összegő értékelési tartalékot is.
Tartós tıkeként kell szerepeltetni a jogszabály vagy az alapító (irányító)
szerv által tartósan a tevékenység ellátáshoz tulajdonba, illetve kezelésébe
adott eszközök forrását (ide nem értve a költségvetési elıirányzat terhére rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket). Nem szabad tartós tıkeként szerepeltetni a központi alrendszerben az önkormányzati alrendszertıl kezelésbe vett
eszköz forrását, illetve az önkormányzati alrendszerben azon kezelésbe vett
eszköz forrását, amely eszközöket nem az irányítást végzı önkormányzat,
többcélú kistérségi társulás bocsátott a rendelkezésre.
A könyvviteli mérlegben negatív elıjelő tartós tıke nem mutatható ki. A tartós tıke
csak megszőnéskor, átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás megosztás, szétválás) változhat. Már mőködı államháztartás szervezete tartós tıkéje átszervezés során
akkor növekedhet, amennyiben az alapító (irányító) szerv a közfeladat ellátáshoz további eszközöket (ide nem értve a költségvetési elıirányzat terhére rendelkezésre bocsátott
pénzeszközöket) is rendelkezésre bocsát.
12.3. Tıkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 2010. január
1-je, illetve az alapítást (átszervezést) követıen képzıdött forrásokat, illetve forráscsökkenéseket.
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A tıkeváltozást nyilvántartás (könyv) szerinti értéken kell a mérlegbe szerepeltetni.
12.4. Értékelési tartalékként kell kimutatni a Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése szerinti
piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét, amennyiben az önkormányzat él a rendelet szerinti lehetıséggel.
Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és
azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tıke más elemeit nem
lehet növelni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthetı.
12.5. Tartalékok
Tartalék képezhetı a jóváhagyott pénzmaradványból.
Költségvetési tartalékaként kell kimutatni a pénzmaradványt, amely az alaptevékenység - az aktív és passzív pénzügyi elszámolások, valamint a forgatási célú pénzügyi mőveletek pénzforgalmával korrigált - ténylegesen teljesített tárgyévi bevételeinek, valamint a ténylegesen teljesített tárgyévi kiadásainak különbözete.
12.4. Kötelezettségek értékelése (a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek kivételével)
12.4.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek között az egy évnél hosszabb lejáratra felvett hiteleket
és kapott támogatási kölcsönöket, ideiglenesen átvett pénzeszközöket, valamint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket kell a folyósított, illetve a törlesztésekkel
csökkentett összegben a könyvviteli mérlegben kimutatni.
A könyvviteli mérlegben kimutatásra kerülı összeg bizonylata a hitelt folyósító pénzintézetnek a december 31-i állapotra vonatkozó bankkivonata, illetve egyenlegközlı levele.
A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségek összegét a kötvény tulajdonosonként vezetett analitikus nyilvántartás szerinti, a kötvénytulajdonosokkal szembeni tartozás (a kapott összeg és a törlesztı részletek különbözete) összegben kell a mérlegben szerepeltetni.
A pénzügyi lízing esetén a kötelezettségek összege a fizetendı kamatot nem tartalmazhatja.
Hosszú lejáratú kötelezettségek között csak a mérleg fordulónapját követı egy éven túl
esedékes összeg mutatható ki. A kötelezettség mérleg fordulónapját követı egy éven belül esedékes törlesztı részletét a rövid lejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben
kimutatni.
12.4.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tagolásban kell a mérlegben kimutatni.
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Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésbıl származó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a mérleg fordulónapjáig esedékes kötelezettségeket a szervezetünk által elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg az kiegyenlítésre nem került.
Az ilyen jellegő kötelezettségek mérlegben történı szerepeltetésének nem feltétele,
hogy a számla készítésének idıpontja a mérleggel lezárt évben legyen. Minden olyan
számlának meg kell jelenni a mérlegben, amely a beszámoló készítésének – számviteli
politikában meghatározott – idıpontjáig megérkezik szervezetünkhöz, és a teljesítés a
mérleggel lezárt évben megtörtént.
Nem kell a kötelezettséget a mérlegben kimutatni, ha arról a szállító, szolgáltató írásban
lemond, vagy ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévült.
Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket az egyeztetett könyvszerinti értékben,
illetve a névszerinti analitikus nyilvántartásban szereplı összeggel megegyezı értéken kell a mérlegben szerepeltetni.
A hosszú lejáratú kötelezettségbıl a mérleg fordulónapját követı egy éven belül visszafizetendı törlesztéseket a rövid lejáratú egyéb kötelezettségek között elkülönítetten
kell kimutatni.

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

A Gyomaendrıd Város Önkormányzat Eszközök és források értékelési szabályzatában
foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során
köteles vagyok betartatni.

Név

Beosztás
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Dátum

Aláírás
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20/1/c. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Önköltségszámítási szabályzat
I.
AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,
TARTALMA
Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az alaptevékenység keretében elıállított eszközök, elvégzett tevékenységek vagy nyújtott szolgáltatások tényleges közvetlen
önköltségének, továbbá a közérdekő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés pontos összegének meghatározására irányuló tevékenységet, továbbá alapul szolgáljon az önköltség számítás külsı és belsı ellenırzéséhez.
Az önköltségszámítás feladata, hogy az 5. számlaosztályban rögzített kiadásokról (költségekrıl)
adatokat szolgáltasson tevékenységenként valamint szolgáltatásonként.
Szervezetünk önköltség számítási szabályzata a következı témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat:
1.

költség, önköltség számítási fogalmak,

2.

az önköltség számítás tárgya (a kalkulációs egységek),

3.

a kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezık tartalma,

4.

az önköltség számítás módszere, a költségek felosztásának, módja,

5.

a közérdekő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összege megállapításának szabályai
II.

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT RÉSZLETES ELİÍRÁSAI
1. Költség, önköltség számítási fogalmak

1.1. A költség
A költség az eszköz (termék) elıállítása, vagy szolgáltatás, tevékenység teljesítése érdekében
felhasznált élı- és holtmunka pénzértékben kifejezett összege.
1.2. Költségnem
A költségnem a költségeknek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben (továbbiakban:
Korm. rendelet) rögzített egységes számlakeret 5. számlaosztály számlacsoportjai szerint kijelölt
és meghatározott címek szerinti csoportosítását jelenti.
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1.3. Költséghely
A költséghely a költségek felmerülésének helye, területileg elhatárolt szervezeti egység vagy
részleg.
Az itt felmerült költségek a felmerülésük alkalmával nem számolhatók el közvetlenül az eszközre (termékre), vagy szolgáltatásra, tevékenységre. Felmerülésükkor közvetlen költségnek nem
minısíthetık.
Ezeknek a költségeknek azon része, amely az elıállítással illetve a szolgáltatással szoros kapcsolatba hozható, a különféle teljesítményadatok segítségével a kalkulációs egységekre - ezen
szabályzatban foglaltak szerint - átvezetendık.
1.4. Költségviselı
Költségviselı az eszköz (termék) vagy szolgáltatás, tevékenység amelyre a költségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók, amelynek elıállítása, teljesítése érdekében a költségek felmerülnek.
1.5. A közvetlen önköltség, bekerülési (elıállítási) érték
A közvetlen önköltség, bekerülési (elıállítási) érték a tevékenység, a szolgáltatás egy meghatározott mennyiségi egységére jutó eszközfelhasználás (élımunka, holtmunka) pénzben kifejezett
összege.
A közvetlen önköltség, bekerülési (elıállítási) érték közé tartoznak azok a ráfordítások
amelyek
a.) a tevékenység végzése, a szolgáltatás nyújtás érdekében az eszközök (immateriális
javak, tárgyi eszközök, készletek) elıállítása, üzembe helyezése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
b.) az elıállítással, továbbá a szolgáltatás végzésével, nyújtásával bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c.) a tevékenységekre, szolgáltatásokra megfelelı mutatók, jellemzık segítségével elszámolhatók.
A közvetlen önköltség nem tartalmazhat:
a) értékesítési költségeket és
b.) az elıállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános (központi irányítás) költségeket.
1.6. A költségek könyvviteli elszámolása
A szolgáltatás teljesítése, a tevékenység végzése során felmerült költségek elszámolására - szervezetünk számlarendjében rögzítetteknek megfelelıen – az alábbi számlaosztály szolgál:
a.) az 5. számlaosztály a költségeket költség-nemek szerint csoportosítva tartalmazza, a
költségek költség-nemenkénti győjtését szolgálja,
A szakfeladatok kiadásai (költségei) közvetlen és közvetett kiadásokból (költségekbıl) tevıdnek össze.
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1.7. Az önköltségszámítás
Az önköltségszámítás olyan mőszaki-gazdasági tevékenység, amellyel megállapítható az elıállított eszközök (termékek), a végzett szolgáltatás várható (tervezett) illetve tényleges közvetlen
önköltsége, elıállítási költsége.
Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson
- a saját elıállítású eszközök, szolgáltatások értékeléséhez, az elıállítási értékének
meghatározásához,
- a saját elıállítású eszközök, szolgáltatások, valamint a közérdekő adatszolgáltatás
önköltségének tervezéséhez és megállapításához,
- a gazdasági számításokhoz.
1.8. Az önköltségszámítás - kalkuláció formái
Az önköltségszámítás - kalkuláció formái:
− az elıkalkuláció (elızetes önköltség),
− a közbeesı kalkuláció (termelés közbeni önköltség),
− az utókalkuláció (utólagos önköltség).
A Polgármesteri Hivatal által az önköltségszámítás során alkalmazott kalkulációs
forma: elıkalkuláció.
Az elıkalkuláció az a mőszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a tevékenység, a szolgáltatás
megkezdése elıtt szervezetünk meghatározza a mőszaki és technológiai elıírások betartása mellett - felhasználható élı- és holtmunka mennyiségét és ebbıl az érvényben lévı árak és díjtételek, valamint személyi jellegő ráfordítások figyelembevételével kiszámításra kerül az elıállítandó termék, tevékenység, szolgáltatás terv szerinti önköltsége.
Elıkalkulációt lehet készíteni minden olyan tevékenységre, amelynek költségkihatása van.
2. Az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek)
Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység.
Szervezetünknél kalkulációs egységet képez:
•

egy-egy közérdekő adatszolgáltatás (fénymásolás)

3. A kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezık tartalma
3.1. A kalkulációs séma
Az egyes kalkulációs egységek közvetlen önköltségét, bekerülési (elıállítási) értékét a következı kalkulációs séma szerinti részletezésben kell kiszámítani:
a.)

Közvetlenül elszámolható személyi juttatások

b.)

Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelı járuléka

c.)

Közvetlenül elszámolható anyagköltség

d.)

Közvetlenül elszámolható dologi kiadások

e.)

Közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadások
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f.)

Egyéb közvetlen költségek

Együtt közvetlen önköltség (a+b+c+d+e+f)
3.4. A kalkulációs költségtényezık tartalma
3.4.1. Közvetlenül elszámolható személyi juttatás
Közvetlenül elszámolható személyi juttatásként kell figyelembe venni - az egy-egy kalkulációs
egységként meghatározott - a tevékenység, szolgáltatás teljesítése valamint az eszközök elıállítása érdekében közvetlenül felmerült illetve kifizetett
− alapilletményeket,
− illetménypótlékokat és
− egyéb kötelezı pótlékokat.
Kiadásként (költségként) egyaránt figyelembe kell venni
− a teljes munkaidıben foglalkoztatottak,
− a részmunkaidıben foglalkoztatottak, valamint
− a nyugdíjasok és állományba nem tartozók
részére teljesített kifizetéseket.
3.4.2. Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelı járuléka
A személyi juttatások munkaadót terhelı járulékai a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok, továbbá minden olyan adók módjára fizetendı összeg, amelyet a személyi
juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján kell megállapítani, függetlenül azok elnevezésétıl.
A közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelı járulékai címén az elıkalkulációban beállítandó összeget az éves tervezett pótlékkulcs alapján lehet meghatározni.
3.4.3. Közvetlenül elszámolható anyagköltség
Közvetlen anyagköltségként kell kimutatni a kalkulációs egység terhére utalványozható anyagok értékét, így
− a szakmai anyagok
értékét.
Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált készletérték számolható el.
3.4.4. Egyéb közvetlen költség (kiadás)
Az elızıekben felsorolt költségeken túlmenıen egyéb közvetlen költségként (kiadásként) kell
kimutatni a kalkulációs egységre utalványozható (elszámolható) közvetlen dologi kiadásokat.
(pld. gépek bérleti díja)
4. A közérdekő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összege megállapításának szabályai
A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 20. § (3) bekezdése alapján: „Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrıl, annak tárolási módjától függetlenül az igénylı másolatot kaphat.
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Az adatot kezelı szerv kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban
felmerült költség mértékéig terjedıen - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az
igénylı kérésére elıre közölni kell”.
A költségtérítés összegét A/4 mérető másolás esetén a következık szerint kell megállapítani:
a.) adatok másolatra történı elıkészítése:
a.a.) a másolását végzı személy(ek)nek a feladat elvégzésére fordított munkaórája: 1
óra x a közalkalmazott, köztisztviselı egy órára esı illetményének összegével
(96.600 Ft/hó / 160 munkaóra) = 603,75 Ft
a.b.) az a.a.) pontban kiszámolt illetmény után fizetendı ( 26 % Tb., valamint 1 %
munkaerı-piaci 25.116 Ft/hó / 160 munkaóra) járulék = 156,975 Ft.
a.c.) a.a.) + a.b.) összesen: 760,725 Ft
b.) a másolás költsége:
másolt oldalak száma/óra: 80 db
oldalanként fizetendı összeg: 5,4 Ft/oldal (1 db másoló papír költsége: 1,49 Ft + 1
lapra jutó fénymásoló karbantartási költség: 2,45 Ft + 1 lapra jutó fénymásoló lízingdíja 1,46)
a másolásért fizetendı összeg/óra:432,- Ft
c.) költségtérítés összesen:
c.a.) adatok másolásra történı elıkészítése:

760,725 Ft

c.b.) másolás költsége:

432,-

Összesen:

Ft

1.192,75 Ft/óra

1 darabra jutó önköltség: 1192,75 / 80 = 14,909 Ft.
Eltérı mérető másolás esetén a költség megállapítása méretarányosan történik.
Az adatok másolásához szükséges idıráfordítását Tímárné Binges Irén igazolja le.
A költségtérítés összegét a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezı „Elszámoló ív”-en kell
megállapítani.
Az elızıek szerint kiszámított költségtérítést az adatok elıállítása után, de azoknak a kérelmezı
részére történı átadása elıtt, készpénzfizetési számla alapján kell megfizetni.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Az Önköltség számítási Szabályzat tartalmát érintı jogszabályi változások esetén a Szabályzatot
ki kell egészíteni, szükség esetén módosítani kell.
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Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala

1. sz. melléklet

ELSZÁMOLÓ ÍV
a közérdekő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
költségtérítéshez
Közérdekő
adat
megismerésére
irányuló
kérelem
benyújtója:
………………………………………………………………………………………………..
Kért közérdekő adat tartalma: …………………………………………………
Számlázási cím: ……………………………………………………………….
Az adatok meghatározott szempontok szerinti elıállítását, csoportosítását végzı személy(ek) :
……………………………………………..
……………………………………………..
Költségtérítés összege:
1.) Az adatok másolására fordított munkaóra: ……… óra
2.) Egy órára esı illetmény: …………. Ft
3.) Megtérítendı illetmény összege:

……………. Ft

4.) ….. % Tb. járulék (3. pont után)

……………. Ft

5.) ….. % munkaadói járulék (3. pont után) …………….. Ft
6.) Összesen (3+4+5)

…………….. Ft

7.) Másolt oldalak száma: ………. db
8.) Oldalanként fizetendı összeg: ………….. Ft/oldal
9.) Másolásért fizetendı összeg:

…………… Ft

10.) Költségtérítés összesen (6+9):

…………... Ft

Az adatok meghatározott szempontok szerinti elıállítását, csoportosítását végzı személy(ek)
munkaidı ráfordítását igazolom.
………………, 20. …………
……………………….
aláírás
A költségtérítés összegét kiszámította:
……………….., 20. ……………..
…………………………
aláírás
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Megismerési nyilatkozat
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal önköltség számítási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név

Feladat,
hatáskör
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Dátum

Aláírás

20/1/d. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Pénzkezelési szabályzat
A Gyomaendrıd Város Önkormányzata, és önállóan mőködı intézményei, valamint Gyomaendrıd
Város Polgármesteri Hivatala, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá a Roma Kisebbségi
Önkormányzat bankszámla kezelésével és házipénztár kezelésével összefüggı feladatait a számvitelrıl szóló, többször módosított 2000. C. törvényben, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt
elıírás alapján az alábbiak szerint határozom meg.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TARTALMA
A pénzkezelési szabályzat célja, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzatánál, és önállóan mőködı intézményeinél, valamint Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál és a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnál, továbbá a Roma Kisebbségi Önkormányzatnál meghatározásra
kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés folyamán érvényesíteni
kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint
a vezetendı nyilvántartások rendszerét.
A szabályzat a következı jogszabályi elıírások alapján került összeállításra:

–
–
–

2000. évi C. törvény a számvitelrıl,

–
–

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,

227/2006. (XI.20.) Korm. számú rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl.

A PÉNZKEZELÉS SORÁN ÉRVÉNYESÍTENDİ ALAPELVEK
Önkormányzatunknál törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélı fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történı tranzakciókat kell elınyben részesíteni.
Így folyószámlára átutalással kell teljesíteni a munkavállalók vonatkozásában:
-

munkabér

-

egyéb, átutalással teljesíthetı kifizetések

Lehetıleg folyószámlára utalással, vagy lakcímre postázással kell teljesíteni külsı vállalkozásnál,
személyeknél:
-

megbízási díj
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-

segély különbözı jogcímeken

-

egyéb kifizetések

A házipénztár és a kihelyezett (ellátmánnyal mőködı) pénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz
és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét.
II.
BANKSZÁMLA KEZELÉS

1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése
Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat a költségvetési számlán - ideértve az elszámolási számla alcímő számláit is - köteles lebonyolítani.
Az Önkormányzat Képviselı-testületének 256/2003. (X. 30.) számú határozata alapján az Önkormányzat számlavezetı hitelintézete az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 147. § (2) bekezdésében foglalt elıírás alapján az önkormányzat a fizetési számláján lévı szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán
kötheti le.

2. Az önkormányzat bankszámlái és tartalma
Az önkormányzat a fizetési számláján vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat
és bevételeket. Önálló, saját fizetési számlával (bankszámlával) kell rendelkeznie az önkormányzatnak, az önállóan mőködı, és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeknek.
Az önkormányzat fizetési számla száma: 53200125-11062402-00000000
Az önkormányzat fizetési számláján kívül az alábbi alszámlákat vezeti:
53200125-11063661
53200125-11063678
53200125-11063685
53200125-11063692
53200125-11063702
53200125-11063719
53200125-11063726
53200125-11063733
53200125-11063757
53200125-11063764
53200125-11063771
53200125-11063795
53200125-11063805
53200125-11063812
53200125-11063829
53200125-11063836
53200125-11063843
53200125-11063850
53200125-11063867

Gond. Kp. Pály elk. Szla
Pályázat elk al.szla.
Szociális bérlakás alszla
Állami hozzájár. szla
Közmő beruh alszla
Letéti számla
Cigány Kisebbségi Önk.TÁMOP 5.2.5. elkül.szla
Térségi Humánsegítı Szolg. TÁMOP 5.2.5. szla
Szennyvíz beruh. lak hitel szla
Szennyvíz Kac szla.
Szúnyog gyér. elk.szla
Építményadó besz.szla
Telekadó besz szla
Magánszemélyek kommunális adó
Váll. kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparőzési adó
Termıföld bérbeadás
Gépjármőadó
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53200125-11063874
53200125-11063881
53200125-11063898
53200125-11063908
53200125-11063915
53200125-11064507
53200125-11065247
53200125-11067830
53200125-11068147
53200125-11068673
53200125-11076993
53200125-11077004
53200125-11079824
53200125-11082297
53200125-11082431
53200125-11082541
53200125-11082747
53200125-11083023
53200125-11083102
53200125-11083195
53200125-11084093
53200125-11084103
53200125-11084608
53200125-11085458
53200125-11087601
53200125-18091124
53200125-18152920
53200125-18156584
53200125-34715417

Egyéb bev
Mezııri jár.
Pótlék besz szla
Bírság besz szla
Idegen bev szla
Cigány Kisebbségi Önk.HEFOP 2.1.5. elkül.szla
Imp.fedezetre elk.szla
Talajterhelési díj elk.szla
Cigány Kisebbségi Önk. elkül.tanoda szla
Illetékbeszedési elk.szla
Térségi Humánsegítı Szolgálat HEFOP 2.2.1.elkül.
Cigány Kisebbségi Önk.HEFOP 2.2.1. elkül.szla
Cigány Kisebbségi Önk.HEFOP 2.1.9. elkül.szla
Komp.alapú oktatás TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0129
Határ Gy. KönyvtárTIOP pály.1.2.3 -08/1-2008-0062
DAOP 4.1.3/ A -2008-0012 Infrastrukt. fejlesztések a fogyatékkal
élık nappali ellátása érdekében
DAOP-2009. 4.3.1-09.Komplex akadálymentesítés
Határ Gyızı Könyvtár TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-001.
Laptop program TIOP 1.1.1-09/1 pály.
Kerékpárút fejl.Gye-önDAOP 3.1.2 /A-09-2009-0008
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0228 Informatikai Infrastrukt. Fejl. az Intézményi Társ. oktatási intézményeiben
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0214 Informatikai infrastrukt. Fejl. Gye.
Önkormányzat iskoláiban
DAOP 5.1.2 / B-2009-0004 Városi örökség megırzése
DAOP-2009- 3.2.1 /A-09-2009-0015 közösségi közlekedés
Start Munkaprogram
Betételszámolási szla
Hitelelszámolási szla
Konz.hitel beszed és folyós.szla
Fix kam.napra lekötött betét

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának fizetési számla száma: 53200125-11088365
Alszámla: Gye. Város Önk..Építésügyi Hatóság Ig.Szolg.:
53200125-11087230
A Határ Gyızı Városi Könyvtár fizetési számlájának száma: 53200125-11063788
A Térségi Humánsegítı Szolgálat fizetési számlájának száma: 53200125-11063740
A Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény fizetési számlájának száma: 53200125-11087285
Közmővelıdési-, Közgyőjteményi, és Turisztikai Szolg.Int. fizetési számlájának száma: 5320012511088372
A Német Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlájának száma: 53200125-11063654
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlájának száma: 53200125-11063647

Számlatulajdonosként a polgármester jelenti be a számlavezetı hitelintézetnek, hogy a megnyitott
számlák felett kik jogosultak rendelkezni.
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A számlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a számlavezetı hitelintézetnek az Endrıd és
Vidéke Takarékszövetkezet által rendszeresített aláírás bejelentın történik.
Az aláírás bejelentést számlaszámonként kell megtenni.
A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja.
Az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet az Önkormányzathoz ügyfél terminált helyezett ki.
Az ügyfélterminál és a számlavezetı hitelintézet között közlekedı adatok (megbízások, visszaigazolások) titkosak.
A bankszámlákról, illetve az alszámlákról történı utalásokat az ’ELECTRA elektronikus banki
ügyfélprogram’ szolgáltatásaival bonyolítja le az önkormányzat, mely a Polgármesteri Hivatalban
interneten keresztül érhetı el a felhasználók számára. Az Elektra ügyfélprogramon keresztül történik a különbözı banki mőveletek elvégzése, utalások teljesítése. Lényegesen gyorsabban történik a
bank által szolgáltatott információkról, a számlára érkezett utalásokról, a pillanatnyi banki árfolyamokról, a kamatokról az információk megszerzése, tájékoztatása.
Az Elektra ügyfélprogramon keresztül biztosított az adatvédelem, csak a jelszóval rendelkezı dolgozók használhatják, illetve akik lekérdezési és aláírási jogokkal rendelkeznek.
Az Önkormányzatnál történı tranzakciók végzését az alábbi dolgozók részére engedélyezzük:
Rávainé Szujó Tünde
Poharelecné Rácz Ildikó
A helyi adószámlákkal kapcsolatos tranzakciók végzését az alábbi dolgozók részére engedélyezzük:
Arnóczky Györgyné
Enyedi László
Az adatok rögzítése után a pénzforgalmi szolgáltatóhoz bejelentett és általuk nyilvántartásba vett
aláírásra jogosult személyek titkos jelszavának beírása (aláírás) után indíthatók a tranzakciók.
Amennyiben a terminál és a hitelintézet között élı számítógépes kapcsolat van, a kapcsolat létrehozója nem hagyhatja el az irodát, csak a kapcsolat megszakítása után.
Hibás tranzakciók végzéséért a terminál használója felel.
A helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési alszámla, a gépjármőadó befizetésére
gépjármőadó beszedési alszámla, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési alszámla, a bírságok, önellenırzési pótlék és a végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési alszámla, a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési alszámla, termıföld bérbeadásából származó
jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési alszámla, az adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolására szolgáló alszámla szolgál. A befizetéseket
adónemenként külön-külön a megfelelı alszámlákon kell beszedni mely fizetési számlákról kizárólag az Ávr. 145. § (5) bekezdésében meghatározott mőveletek teljesíthetık.
A pályázati elszámolásokkal kapcsolatos elkülönített számlákról csak a pályázatban megjelölt célokra fordított kiadások teljesíthetık.
Az Ávr. 145. § (2) bekezdése alapján az 53200125-11063692 állami hozzájárulás alszámlán elkülönített összeg hitel, kötvény visszafizetés fedezetére nem használható, az alszámláról hitelen,
kötvényen, kezességen alapuló fizetési kötelezettség nem teljesíthetı.
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III.
HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYOK
1.1 A házipénztár fogalma, elhelyezése
A házipénztár az Önkormányzat mőködéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok /kárpótlási
jegyek, részvények, kötvények / valamint egyéb értékek /szigorú számadású nyomtatvány, étkezési
utalvány / kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megırzésére kijelölt helyiség / helyiségrész /.
A házipénztárban kell kezelni
- a költségvetési bankszámlákról felvett készpénzt,
- a készpénzben teljesített befizetéseket,
- az egyéb értékeket.
- a szigorú számadású bizonylatokat
A pénztárból kell teljesíteni a készpénz kifizetéseket.
2012. január 1.-tıl a pénztárosnak elkülönítetten kell kezelni a házipénztárban Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek, valamint Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzatok készpénzét.
A házipénztárban az alkalmazottak, illetve más szervezetek pénzét / egyéb értékét / csak a pénzügyi osztályvezetı írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és
nyilvántartani.
A házi pénztár nyitvatartási idıpontja: szerdai és csütörtöki napokon 8-13.30 óráig.
1.2 A készpénz, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei
Az Önkormányzat a házipénztár céljára külön helyiséget biztosít.
A készpénz tárolására intézményenként külön pénzkazettát kell biztosítani:
 Gyomaendrıd Város Önkormányzata
 Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
 Határ Gyızı Városi Könyvtár
 Térségi Humánsegítı Szolgálat
 Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
 Közmővelıdési-, Közgyőjteményi, és Turisztikai Szolg.Int.
 Német Nemzetiségi Önkormányzat
 Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.
A házipénztárban a pénzkazetták elhelyezése, valamint az ott tartható értékek megırzése páncélszekrényben történik. A pénz tárolására szolgáló páncélszekrény kulcsának "elsı példányát " a
pénztáros kezeli.
A pénztári kulcsok " másod" példányát az "elsı " példányt kezelı által a ragasztón átírt, lezárt borítékban, biztonsági zárral felszerelt szekrényben kell tartani.
A tartalékkulcsok a személyzetis lemezszekrényében vannak elhelyezve.
A kulcsok bármely példányának elvesztését követıen - a kulcsok kezeléséért felelıs személy jelzése alapján - azonnal ki kell cserélni a zárat.
A pénztáros munkahelyérıl - bármely ok miatti - távolmaradáskor köteles a nála levı kulcsot
/kulcsokat / munkakezdésre lezárt és ragasztón átírt borítékban a pénzügyi osztályvezetıhöz eljuttatni.
A pénztáros távollétében történı pénztár felnyitásra pénzügyi osztályvezetı jogosult.
A pénztár felnyitásánál
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- a pénztár ellenırnek és
- a pénztárt átvevı személynek jelen kell lennie.
A pénztár - bármilyen ok miatti - felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzıkönyvet kell készíteni.
A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell:
- a jelenlevık nevét,
- a pénztár felnyitásának idıpontját, okát,
- a pénztárban talált
- készpénz összegét címletenként,
- egyéb értékeket,
- szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darab számát
- pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát,
- a pénztárat átvevı személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát,
- a jelenlevık aláírását.
A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának jól
látható helyre történı kifüggesztésérıl.
Az elkülönített pénztárhelyiségbe pénzügyi osztályvezetı által felhatalmazott személyek kivételével másoknak benntartózkodni tilos.
A házipénztárban lévı készpénz és értékek megóvása érdekében a pénztárhelyiség, pénz elhelyezésére szolgáló helyiség ablakait védıráccsal, az ajtókat pedig biztonsági zárral kell ellátni.
1.3 A házipénztár pénzellátása
1.3.1. A szükséges pénzkészlet biztosítása
A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételbıl, valamint az intézmények
költségvetési bankszámláiról felvett készpénz útján biztosítható.
A készpénz kifizetéssel járó döntésekrıl, intézkedésekrıl /hatósági intézkedés, ellátmány, munkabér, eszközbeszerzés / az ügyintézıknek a kifizetést megelızı napon tájékoztatni kell a pénztárost
intézményenként külön- külön a várható készpénzkifizetések összegérıl. Az intézmények házipénztárába csak az adott intézmény bankszámlájáról vehetı fel készpénz.
A pénztáros az elızı napi záró pénztáregyenleget és a tárgynapi kifizetések várható összegének
figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan mőködését biztosító készpénz menynyiségrıl és címleteirıl.
Ennek keretében a pénztáros:
- felméri a pénztár pénzszükségletét,
- összeállítja a címletjegyzéket,
- az elıírásoknak megfelelıen kiállítja a készpénz felvételhez szükséges készpénz felvételi utalványt,
- gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történı aláíratásáról., és az utalvány felhasználás vezetésérıl.
1.3.2. A készpénz szállításának szabályai
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A házipénztár mőködéséhez szükséges készpénz pénzintézettıl történı felvételére, illetve szállítására:
100.000 Ft-ig a pénztáros
100.000 Ft - 1.000.000 Ft közötti összeg esetén a pénztáros és a pénzügyi osztályvezetı által kijelölt 1 személy összesen 2 fı
1.000.000 Ft - feletti összeg esetén a pénztáros és a pénzügyi osztályvezetı által kijelölt 1 személy,
valamint mezııri kíséret.
Az 1.000.000 Ft feletti összeget csak gépkocsival szabad szállítani.
A készpénz szállításával megbízott személynek /személyeknek / a készpénz felvételét követıen a
készpénzt a legrövidebb idın belül a pénztárba kell szállítani.
A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelısek az általuk átvett készpénzért.
A felelısség addig tart, amíg a pénzt a pénztárban el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette, és azt a befizetıvel aláíratta.
1.3.3. Készpénzkezelés a házipénztárban
A pénztárban nem fogadható el
- hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy,
- olyan érme, amelyrıl nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás következtében, hanem más ok miatt /pl. szándékos rongálás miatt/ vesztett súlyából vagy sérült meg.
Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet vagy
érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartani és a befizetıt jegyzıkönyvben meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol kitıl és mikor kapta, a fizetıeszközt. A hamis pénz átvételérıl készült jegyzıkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni a pénzintézetnek.
A pénztáros a pénztárban levı pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni.
1.4 A házipénztár keret
A házipénztárban a pénztárzárlat után intézményenként elkülönítetten maximum 50.000 Ft összeg
tartható. A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat elıtt vissza kell fizetni az intézmény megfelelı költségvetési elszámolási számlájára.
Az Art. 172.§ (18) bekezdése alapján az adózó a készpénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 500.- E Ft mulasztási bírsággal sújtható.
2. A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök
2.1. A pénztáros
A házipénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelısséggel kezeli, a pénztáros munkakörének
elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni. /1. sz. melléklet / A nyilatkozat
megırzéséért a pénzügyi osztályvezetı a felelıs. Házipénztár kezeléssel megbízott köztisztviselı:
Wagner Gáborné pénztáros és Szurovecz Károlyné pénztáros helyettes.
Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi
munkakörrel.
Ilyenek:
- pénztárellenır,
- utalványozási feladatot ellátók
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A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelése és megırzése, valamint a
pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése.
Részleteiben:
- a készpénz szükséglet felmérés,
- a készpénz igénylése,
- részvétel a készpénz pénzintézetben történı felvételében,
- az elszámolási számláról felvett pénz bevételezése,
- a pénztárban tartott készpénz / szabályszerő kezelése, megırzése,
- az alapbizonylatok elfogadása elıtti alaki és tartalmi /számszaki/ felülvizsgálata,
- a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása,
- a pénztárzárlatra vonatkozó elıírások betartása,
- a nyilvántartások, elszámolások vezetése,
- a pénztárjelentés naponkénti elkészítése,
- a bizonylati fegyelem betartása.
A pénztáros a házipénztár bevételi és kiadási tételeit a POLISZ könyvelési rendszerben intézményenként elkülönítetten köteles rögzíteni. A pénztári tételek rögzítését a POLISZ rendszerhez biztosított segédlet alapján kell elvégezni.
2.2 A pénztárellenır: A pénztárellenıri feladatokat a pénzügyi osztályvezetı által megbízott személy látja el.
A házi pénztárellenır - Tóthné Gál Julianna és Ugrainé Gróf Éva - feladata az elızı pontokban
rögzítetten túl a bizonylatok alaki és tartalmi ellenırzése, valamint a pénztárjelentés helyességének
és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenırzése.
Az alaki és tartalmi ellenırzés során az ellenırnek meg kell vizsgálni, hogy
- az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e,
- a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket,
- a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival,
- a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások,
- a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelı nyomtatványt használták-e,
- a pénztári bizonylatokon szerepelnek-e a megfelelı aláírások, (utalványozó, pénzátvevı pénzátadó aláírása, meghatalmazás esetén a meghatalmazott aláírása).
- a pénztárkifizetéseknél megvannak-e a megfelelı aláírások,(kifizetést engedélyezı, felhasználást igazoló aláírás.
- Összesítı lista szerinti kifizetéseknél (bérjegyzék, jegyzék alapján történı kifizetéseknél a
jegyzék kerül aláírásra átvevıként, a pénztár bizonylat kiadási átvétele a „jegyzék szerinti „
kifizetés szövegrész kerül.
A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok meglétének ellenırzése során a
pénztárellenırnek ellenıriznie kell, hogy
- a pénztárjelentésben bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és
alapbizonylatok,
- a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával,
A pénztárellenır köteles az ellenırzött okmányokat, pénztárjelentést, kézjegyével ellátni.
A pénztárellenıri feladatokat naponként kell elvégezni.
A pénztárellenırzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni kell a
pénzügyi osztályvezetı felé.
3. Pénztári bizonylat-nyomtatványok
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3.1 Pénztári bevételek bizonylatolása
Minden házipénztári befizetésrıl bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a POLISZ rendszer a bevétel jogcímének rögzítése után automatikusan elıállít. A bevételi bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását a POLISZ rendszer automatikusan biztosítja. A bizonylatot - a bevételezett
összeg azonosságának igazolása céljából - a befizetıvel alá kell íratni.
A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolni kell.
A postai kézbesítés útján érkezett készpénz összegek bevételi pénztárbizonylatához a pénztárosnak
minden esetben csatolni kell a postai értesítı szelvényt.
A bevételi pénztárbizonylat két példányban kerül nyomtatásra, melybıl
- az elsı példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni,
- a második példányt a befizetı részére kell átadni.
3.2 Pénztári kifizetések bizonylatolása
Minden házipénztári kifizetésrıl kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani melyet a POLISZ rendszer a kiadás jogcímének rögzítése után automatikusan elıállít. A kiadási bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását a POLISZ rendszer automatikusan biztosítja.
A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell vonatkozó pénztári alapbizonylatot
/számla, útiköltség elszámolás, bérjegyzék /.
A pénztáros csak szabályszerően kiállított, utalványozott, ellenjegyzett kiadási pénztárbizonylat
alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. A pénzfelvételt minden esetben a felvételre jogosult átvevı
aláírással kell bizonyítani.
A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkezı személy jogosult-e a
pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerően kiállított meghatalmazás /B.sz.ny, 18-21 r.sz./ ellenében fizethetı ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél, esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható.
Ezekrıl a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni, és a kiadási pénztárbizonylaton hivatkozni kell a nyilvántartási számra.
A kiadási pénztárbizonylat két példányban kerül nyomtatásra, melybıl
- az elsı példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni.
- a második példány az ügyfél részére kerül átadásra.
3.3 Pénztári jelentés
A pénztárosnak minden pénztári napon a pénztári órák befejezésével pénztárzárást kell végeznie,
melyet a napi zárás alkalmával a POLISZ rendszer automatikusan állít elı. A pénztárosnak szabadsága illetve távolléte idejére a helyettes részére át kell adnia a készpénzt, a szigorú számadású bizonylatokat, és a pénztárhelyiség kulcsait. A mindenkori pénztáros a POLISZ könyvelési rendszerben a házipénztárba saját jelszavának rögzítése után léphet be, így a pénztári tételek rögzítése csak
a jelszóval rendelkezı pénztáros ill. helyettese útján történhet, a POLISZ így biztosítja a zárt rendszert. Jelenleg 2 jelszó biztosítja a pénztári feladatok ellátását. A pénztár átadás-átvétele esetében a
pénztárosok az átadás-átvétel tényét a napi pénztárjelentésen rögzítik, melyet aláírásukkal hitelesítenek.

3.4 A bizonylat-nyomtatványok felhasználás elıtti és utáni nyilvántartása, kezelése
A bizonylat-nyomtatványok szigorú számadás alá tartoznak. Nyilvántartás a 2000.évi C.tv 168§.
szerint.
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Azokat a pénztáros ırzi (legalább 8 évig meg kell ırizni) és tartja nyilván. A nyilvántartásnak (a
24/1995.(XI.22.)Pm rendelet 1.§.(5) szla egyszerősített számla nyugta) - nyomtatványként - a következıket kell tartalmaznia:
- nyomtatvány jele és számjele,
- beszerzést igazoló számla száma, teljesítés kelte,
- tömbök sorszáma ( tól-ig)
- használatba vétel kelte,
- selejtezés kelte
Szigorú számadású bizonylatok felhasználásának rendje az alábbi:
- nyomtatvány, tömb sorszáma (tól-ig.)
- nyilvántartásba vétel idıpontja
- kiadás idıpontja
- átvevı neve, aláírása
A használatból kivont /betelt, év végével lezárt bizonylat / - nyomtatványokat a pénztárosnak kell
ırizni.
A megırzési idı 10 év. (2000.évi C.tv 169§ (2) pontja)
4. A munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok
4.1 A munkabér felvétele a pénzintézettıl
A pénztáros a közcélú és közhasznú munkát végzı dolgozók részére a munkabérek kifizetése céljából a pénzintézettıl csak a készpénzben ténylegesen kiadható /nettó/ járandóságot veheti fel. A
pénz felvételére a fizetési napon kerülhet sor.
4.2 A munkabérek kifizetése
A pénztáros csak a készpénzben ténylegesen kiadható /nettó/ járandóságot fizetheti ki a közcélú és
közhasznú munkát végzı dolgozók részére, illetve csak ezeket az összegeket adhatja át kifizetés
céljából a kifizetıhelyek /intézmények / megbízottai részére.( munkabér kifizetésnél készpénzkímélı elv érvényesül.)
Bérjegyzékrıl, listáról történı több dolgozó, ügyfél részére történı kifizetés esetén a felvett munkabért, segélyt, a dolgozó kézjegyével, aláírásával igazolja a bérjegyzéken, listán a pénztáros a
pénztárbizonylaton a „jegyzék alapján kifizetés” szöveget írja az átvevı helyére.
.
4.3 Bérfizetési napon fel nem vett munkabérek
Ha dolgozó a bérfizetés napján távol van, a munkabérének átvételére másnak meghatalmazást nem
adott, vagy munkabérét elızetesen nem vette fel, elızetes megbízása alapján a részére járó összeget
legkésıbb a bérfizetés napját követı második munkanapon belföldi postautalványon el kell küldeni
lakcímre vagy az általa megjelölt tartózkodási helyre. A belföldi postautalványon történı kifizetés
esetén a postai feladóvevényt a fizetési jegyzékhez kell csatolni. A dolgozónak járó nettó munkabért teljes összegben a bérfizetés napján kiadásba kell helyeznie a pénztárnak. A dolgozók által fel
nem vett, illetve a részükre postán el nem küldött munkabéreket a bérfizetés napján vissza kell
vételezni a házipénztárba. Az ilyen összeggel a pénztárzárlatkor a házipénztárban tartható készpénz
összege /14. pont/ nem növelhetı.
A pénztáros a fel nem vett munkabéreket köteles tételesen nyilvántartani.
A nyilvántartásoknak a következı adatokat kell tartalmaznia:
- sorszám,
- dolgozó neve,
- fel nem vett összeg,
- a bérfizetés idıpontja,
- a bevételi pénztárbizonylat száma,
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- a postán történı elküldés idıpontja,
- pénztártól történı kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat száma és a kifizetés idıpontja.
5. Elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása
5.1 Elszámolásra történı kiadások jogcímei
Készpénzt elszámolásra csak a következı célokra adhat ki a pénztáros:
- kiküldetési költségre,
- beszerzésre,
- reprezentáció,
- postaköltségre,
- üzemanyag vásárlásra,
- ellátmányra 3-as, 4-es sz. mell.
Vásárlási elıleg címen a gépkocsivezetık részére maximum 100.000 Ft , üzemanyag vásárlásra
maximum 100.000 Ft adható, egyéb vásárlási elılegek esetén az eseti engedélyek a meghatározók,
ezen összegekkel egy hónapon, azaz 30 napon belül kötelesek elszámolni. (Szja Tv. 72.§ alapján
a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik)
Amennyiben az elszámolásra kiadott összeggel (elıleggel) az azt felvevı 30 napon belül nem számol el, úgy İt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72.§-a szerinti kamatkedvezménybıl származó jövedelem adója terheli.
Kivételesen indokolt esetben a pénzügyi osztályvezetı adhat írásban engedélyt a fenti jogcímen
kívüli elszámolásra történı kiadásra.
5.2 Készpénz elszámolásra történı felvételének engedélyezése
Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve.
Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelıen nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni.
Ha ugyanazon a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidı még nem telt el.

5.3 Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegrıl a pénztáros a POLISZ rendszerben kialakított
analitikus nyilvántartást köteles vezetni.
5.4. Az értékpapírok nyilvántartása a pénztárban
A pénztáros a pénztári pénzkészlet mellett köteles gondoskodni az értékpapírok, részvények, részesedések széfben történı elhelyezését követıen azok nyilvántartásáról.
Az értékpapírokat megnevezésükkel, sorozat és sorszámukkal, névértéken kell nyilvántartani.
Az értékpapírok pénztári bizonylataként az erre a célra külön használatba adott "ÉRTÉKPAPÍR"
megjelöléső bevételi és kiadási pénztárbizonylat szolgál.
Az értékpapír pénztárban történı elhelyezésekor a pénztárosnak bevételi pénztárbizonylatot kell értelemszerően - kiállítania. A három példányos bizonylat
- elsı példányát a könyvelés közvetlenül kapja,
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- a második példányát az értékpapírt pénztárban elhelyezı személy kapja,
- a harmadik példány a tömbben marad. Ezen a példányon igazolja a könyvelés az elsı példány
átvételét.
A pénztárba bevételezett értékpapírokat az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetnél bérlet útján
biztosított széfben kell elhelyezni, melynek felelıse a vagyongazdálkodási munkakört ellátó dolgozó. Az értékpapír tárolására szolgáló széf kulcsát a széf kezelésére megbízott dolgozó által a ragasztón átírt lezárt borítékban a pénztárban elhelyezett biztonsági zárral felszerelt szekrényben kell
tartani.
Az értékpapírt a pénztárból illetve a széfbıl csak a jegyzı írásos engedélyével lehet kiadni. Az
engedélynek tartalmaznia kell:
- az értékpapír felvételére jogosult nevét,
- az értékpapír megnevezését,
- az értékpapír sorozat és sorszámát,
- az értékpapír névértékét,
- az értékpapír pénztárból történı kivételezésének okát,
- az engedélyezı aláírását.
Az értékpapír pénztárból történı kivitelezésekor a pénztárosnak kiadási pénztárbizonylatot kell értelemszerően - kiállítania.
A kél példányú bizonylat
- elsı példányát a könyvelés közvetlenül kapja,
- a második példánya a tömbben marad. Ezen a példányon igazolja a könyvelés az elsı példány
átvételét.
A széfben elhelyezett értékpapírokról a vagyongazda a pénzügyi osztályvezetı által hitelesített
nyilvántartást / jelenleg a KATAWIN programban/ köteles vezetni.
A nyilvántartásnak a következı adatokat kell tartalmaznia:
- sorszám,
- az értékpapír pénztárba történı elhelyezésének idıpontja,
- az értékpapír kibocsátójának megnevezése,
- az értékpapír sorozat és sorszáma,
- az értékpapír névértéke,
- a bevételi pénztárbizonylat sorszáma,
- az értékpapír pénztárból történı kivételének idıpontja,
- a kiadási pénztárbizonylat sorszáma.
6. Pályázati pénzek kezelése a házipénztárban
Az Uniós pénzek támogatásával megvalósuló pályázatok felhasználásánál az elkülönített bankszámlához kapcsolódóan elkülönített házipénztári nyilvántartás vezetése szükséges. Az elkülönített házipénztárból csak olyan kifizetések teljesíthetık, amely számlák, bizonylatok tartalmi elıírása a jogszabályi elıírásoknak megfelel, továbbá a számlán szerepel a támogatási szerzıdésre
történı hivatkozási szám, és az, hogy a számlán szereplı termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás az adott projekttel kapcsolatos.
7. Utalványozásra jogosultak: Az ügyrend 3. számú melléklet 1§. (6) pontja a meghatározó.
Kiegészítı mellékletek:
1. sz. melléklet
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NYILATKOZAT
Alulírott.. ..................................pénztáros tudomásul veszem, hogy ........................./ költségvetési
szerv/ házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi
felelısség terhel.
..............................
dátum
.........................
pénztáros

2. sz. melléklet
Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és a Közmővelıdési- Közgyőjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény pénzkezelı hely pénzkezelési szabályai és ellátmánya
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalában mőködı Városi Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény házipénztárából havonta 5000.- Ft összegő ellátmányt adhat ki a pénztáros.
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalában mőködı Közmővelıdési- Közgyőjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény házipénztárából havonta 40.000.- Ft összegő ellátmányt adhat ki
a pénztáros.

A pénz tárolására vaskazettát, a vaskazetta elhelyezésére biztonsági zárral ellátott íróasztalt, vagy
lemezszekrényt kell biztosítani.
A pénztáros - idıszaki pénztárjelentést
- bevételi pénztárbizonylatot
- kiadási pénztárbizonylatot
- készpénzfizetési számlát használ.
A fenti nyomtatványok szigorú számadású nyomtatványok, melyeket a pénzügyi osztálytól kell
igényelni, és a betelt tömbökkel is itt kell elszámolni. Minden készpénzváltozásnál bizonylatot kell
kiállítani. A pénztári nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat a valóságnak megfelelıen kell rögzíteni. A könyvviteli nyilvántartásokban a pénzmozgással kapcsolatos adatokat késedelem nélkül a pénzmozgással
egyidejőleg kell rögzíteni. A Tourinform Iroda nyugtaadási kötelezettségének kizárólag pénztárgép
alkalmazásával tehet eleget, a hó végi bevételek elszámolását a pénztárgép által történt összesítések
alapján kell elvégezni.
A pénzkezelıhely készpénzbevételeit nem használhatja fel, hanem azokat be kell fizetni – készpénzfeladás címen – a Polgármesteri Hivatal számlájára.
A pénztáros a házipénztárat önállóan, teljes anyagi felelısséggel kezeli. Fı feladat a pénztárban
tartott készpénz kezelése, megırzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
A házipénztáron keresztül kerülnek elszámolásra a
- tandíjjal kapcsolatos bevételek
- telefontérítések
- továbbképzéssel kapcsolatos önerı (20 %) befizetése
- bérleti díj, belépık bevételei,
- adatfeldolgozás, sokszorosítás bevételei
- hirdetési bevétek
- egyéb bevételek.
A pénztáros havonta pénztárjelentést készít, és az ellátmánnyal együtt a bevételekrıl legkésıbb a
hónap utolsó munkanapján köteles elszámolni.
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3. sz. melléklet
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala a
- Térségi Humánsegítı Szolgálat
5.000 Ft
- Városi Könyvtár részére
2.000 Ft
- Információs, postai ügyintézéssel megbízott dolgozó részére 4.000.-Ft
ellátmányt fizet ki.
Az ellátmány kezelésével megbízott személy rovat-elszámolási ívet használ. Az ellátmány összegével a hónap utolsó hetében köteles elszámolni.
Az ellátmányból csak kifizetések teljesíthetık, bevétel nem szedhetı be. Az ellátmányon felül
szükség esetén vásárlási elıleg adható a pénzügyi osztályvezetı engedélyezésével. A vásárlási
elıleggel 30 napon belül köteles elszámolni a vásárlási elıleget felvevı dolgozó.
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek hatálya alá tartozó azon szervezetek, melyek nem rendelkeznek házipénztárral a készpénzzel teljesített bevételeket 5.000.-Ft elérése esetén, de legalább havonta a hónap utolsó munkanapján be kell fizetni – bevételi jogcímenként – a Polgármesteri Hivatal
számlájára.
A pénzkezelı helyeken az ügyintézı a befizetett készpénzt önállóan, teljes anyagi felelısséggel
kezeli.
4. sz. melléklet
Egyéb pénzbeszedı helyek készpénzbefizetéseinek meghatározása.
Az önkormányzatnál az igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan, helyileg az igazgatási osztályon
végzik a marhalevél kiadásával kapcsolatos ügyeket. A marhalevél nyilvántartás vezetése a
21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelıen történik. A marhalevél kiadáshoz kapcsolódóan a készpénz bevételek beszedését is az igazgatási ügyintézık végzik. Az igazgatási osztályon számítógépes program alapján gépi számlázással történik a készpénzfizetési számla kiadása. A számítógéppel elıállított számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13 §-ban foglalt elıírásoknak.
Mindkét pénzkezelı helyen a pénz tárolására vaskazettát, a vaskazetta elhelyezésére biztonsági
zárral ellátott íróasztalt, vagy lemezszekrényt kell biztosítani.
A könyvviteli nyilvántartásokban a pénzmozgással kapcsolatos adatokat késedelem nélkül a pénzmozgással egyidejőleg kell rögzíteni, így a pénzkezelıhely készpénzbevételeit nem használhatja
fel, hanem azokat kéthetente be kell fizetni – marhalevél feladás címen – a Polgármesteri Hivatal
számlájára. Hónap végén minden esetben fel kell adni a hivatal számlájára az addig beszedett marhalevél bevételeket. A pénzkezelı helyen az ügyintézı a befizetett készpénzt önállóan, teljes anyagi felelısséggel kezeli.
Egyéb pénzkezelı helynek minısül az illetékbélyeg értékesítés ügyintézése, mely a városüzemeltetési osztályon történik. Az illetékbélyeg értékesítéssel megbízott köztisztviselı a megbízási szerzıdés alapján Papp Gáborné. A Magyar Posta Rt.-vel kötött viszonteladói megállapodásban foglaltak
alapján Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala továbbértékesítés céljából vásárolja meg a
Magyar Postától az illetékbélyeget, melynek ellenértékét a vásárláskor megfizeti. Az illetékbélyeget a posta által átadott áron köteles a hivatal értékesíteni. Az illetékbélyeg engedély nélkül árusítható, a tevékenység ÁFA hatályán kívülinek minısül. A Polgármesteri Hivatal a termékárusítás
után 1 % jutalékot kap, melyet az árusítással megbízott dolgozó részére megbízási díjként továbbad. Az illetékbélyeg árusítás teljes körő lebonyolításáért, és a szükséges nyilvántartás vezetéséért
Papp Gáborné a felelıs. A pénzkezelı helyen az ügyintézı a befizetett készpénzt önállóan, teljes
anyagi felelısséggel kezeli. A pénz megırzésére a hivatal páncélszekrényt biztosít. A Polgármesteri Hivatal 100.000.-Ft kezdı összeget biztosít az illetékbélyeg árusításra. A pénzmozgásnak meg-
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felelı analitika alapján a bevételek és kiadások elszámolását a készletnek megfelelıen Papp
Gáborné minden hónapban köteles elvégezni, és azt a pénzügyi osztály részére elszámolás céljából
megadni.
A pénzkezelési szabályzatot átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem:

Pénztáros:………………………………………………………………………..
Pénztáros helyettes:………………………………………………………………
Pénztáros helyettes:………………………………………………………………
Pénztárellenır:……………………………………………………………………
Pénztárellenır:……………………………………………………………………
Határ Gyızı Városi Könyvtár:…………………………………………………..
Közmővelıdési, Közgyőjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény:………………………………………………………
Városi Alapfokú Mőv.Okt.I:……………………………………………………..
Térségi Humánsegítı Szolgálat:…………………………………………………

Egyéb pénzkezeléssel megbízott:…………………………………………

Egyéb pénzkezeléssel megbízott:…………………………………………

Egyéb pénzkezeléssel megbízott:…………………………………………

Egyéb pénzkezeléssel megbízott:…………………………………………
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20/2. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Bizonylati szabályzat, bizonylati rend
Az Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala államháztartás szervezete Bizonylati rendjét a
számvitelrıl szóló - többször módosított - 2000. évi C. törvény 161. §. 2. bek. d) pontja, valamint az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól intézkedı - többször módosított - 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 51. és 52. § -ában foglaltak alapján a következık szerint határozom meg.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Bizonylati rend célja, tartalma
A Bizonylati rend célja, hogy rögzítse azokat, a számvitelrıl szóló - többször módosított - 2000.
évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000. (XII.
24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó elıírásokat, módszereket, amelyek biztosítják a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelı, a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának,
ellenırzésének, továbbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét.
A Bizonylati rend a következı feladatok ellátásához tartalmaz elıírásokat:
−

bizonylati elv, bizonylati fegyelem,

−

a bizonylat fogalma, a bizonylatok csoportosítása,

−

a bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése,

−

a bizonylatok feldolgozásának rendje,

−

a szigorú számadás alá vont bizonylatokkal kapcsolatos szabályok,

−

a bizonylatok tárolása, szállítása,

−

a bizonylatok ırzése.

2. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem
Az Polgármesteri Hivatalnak minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl - amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja,- bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági mőveletek (események) folyamatát tükrözı összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.
Könyvelni csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad.
2.1.A számviteli bizonylat fogalma
A Számviteli törvény 166. §-a értelmében számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó
által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerzıdés,
megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés,
egyéb ilyennek minısíthetı irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb elıállítási módjától - amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását, nyilvántartását támasztja alá.
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2.2. A bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei
A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és
helytállónak kell lennie.
A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem elıtt kell tartani.
A Számviteli törvény 167. §-a értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következık:
− a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;
− a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;
− a gazdasági mőveletet elrendelı személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettıl függıen az ellenır aláírása;
− a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevı, az ellennyugtákon a befizetı aláírása;
− a bizonylat kiállításának idıpontja, illetve - a gazdasági mővelet jellegétıl, idıbeni hatályától függıen - annak az idıszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági mővelet teljesítésének idıpontja, idıszaka);
− a (megtörtént) gazdasági mővelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági
mővelet okozta változások mennyiségi, minıségi és - a gazdasági mővelet jellegétıl, a
könyvviteli elszámolás rendjétıl függıen - értékbeni adatai;
− külsı bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot
kiállító gazdálkodó nevét, címét;
− bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok
körének, valamint annak az idıszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
− a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történı hivatkozás;
− a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés idıpontja, igazolása;
− továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály elıír.
A számlával, az egyszerősített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket
más jogszabály is meghatározhat.
A bizonylat alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - az a Polgármesteri Hivatal képviseletére jogosult személy vagy belsı szabályzatban
erre külön feljogosított személy aláírásával is igazolható.
A gazdasági események rögzítéséhez elsıdlegesen a kereskedelmi forgalomban kapható szabványosított nyomtatványokat, illetve a Polisz könyvelési rendszer által elıállított bizonylatokat
kell használni.
Abban az esetben, ha valamely gazdasági mővelet rögzítéséhez a kereskedelemben nyomtatvány nem kapható, illetve a könyvelési rendszer által nem állítható elı, akkor saját készítéső
nyomtatványt kell használni. A nyomtatvány szerkesztésénél be kell tartani a bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékeire vonatkozó elıírásokat.

2.3. A bizonylatok csoportosítása
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A bizonylatokat csoportosíthatjuk a gazdálkodási szakterület szerint, a keletkezési helyük
szerint, a feldolgozásban betöltött helyük szerint valamint a nyilvántartás, kezelés szempontjából.
a) Gazdálkodási szakterület szerint:
− befektetett eszközökkel kapcsolatos bizonylatok,
− készletekkel kapcsolatos bizonylatok,
− pénzforgalmi bizonylatok,
− számlázási és számlaellenırzési bizonylatok,
− leltározási bizonylatok,
− selejtezési bizonylatok,
− bérnyilvántartással kapcsolatos bizonylatok.
b) Keletkezési helyük szerint:
− belsı bizonylatok,
− külsı bizonylatok.
Belsı bizonylatok azok a bizonylatok, amelyek elsıdleges kiállítása a hivatalnál, illetve annak valamely szervezeti egységénél történik.
Külsı bizonylatok azok a bizonylatok, amelyeknek a kiállítása az adott gazdasági mőveletet
kezdeményezı külsı szervnél történik.
c) Feldolgozásban betöltött szerepük szerint:
− elsıdleges bizonylatok,
− másodlagos bizonylatok,
− győjtı bizonylatok,
− hiteles másolatok,
− hiteles kivonatok.
Elsıdleges bizonylatok azok az okmányok, amelyeket az adott gazdasági mővelet elrendelése illetve végrehajtása során eredeti okmányként állítanak ki, amelyet az elrendelı, lebonyolító hiteles aláírásával ellátott.
Másodlagos bizonylatok, amelyeket az elsıdleges bizonylatok alapján állítanak ki külön
munkamenetben (kivéve a több példányban készülı bizonylatok másolati példányai), amelyeken biztosított a kiállítás alapjául szolgáló elsıdleges bizonylat azonosításának lehetısége.
Győjtı bizonylatok, amelyek több elsıdleges vagy másodlagos bizonylat alapján kerülnek
kiállításra és több gazdasági mővelet összegszerő hatását összevontan tartalmazzák.
Hiteles másolatok, olyan okmányok, amit az alapjául szolgáló bizonylat szövegével megegyezıen állítottak ki és hitelesítı záradékkal láttak el.
Hiteles kivonatok, olyan iratok, amelyek valamely okmány erre a célra kijelölt adatait tartalmazzák, s hitelesítési záradékkal látták el.
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A hitelesített másolat és a hitelesített kivonat csak abban az esetben használható bizonylatként, ha tartalmilag és alakilag megfelel a bizonylatokkal szemben támasztott követelményeknek.
d) Nyilvántartás, kezelés szempontjából
− szigorú számadás alá vont bizonylatok,
− könnyített kezeléső bizonylatok.
Szigorú számadás alá vont bizonylatok, amelyeknek darabszám szerinti megléte a nyilvántartások és elszámolások szempontjából elengedhetetlenül szükségesek.
Könnyített kezeléső bizonylatok, amelyeknek a kezelése, felhasználása kötetlenebb formában lehetséges.
2.4. A szabályszerő bizonylat
Szabályszerő az a bizonylat, amely az adott gazdasági mőveletre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a
bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - elıírásszerően javítottak. (A bizonylat javítását a 4.2. pontban szabályozzuk.)
2.5. A bizonylatok nyelve
A számviteli bizonylatot a gazdasági mővelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának idıpontjában, magyar nyelven kell kiállítani.
A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelven is feltüntethetık.
A számviteli bizonylatot magyar nyelv helyett – ha azt az adott gazdasági mővelet, intézkedés
jellemzıi indokolják – idegen nyelven is ki lehet állítani.
Az idegen nyelven kiállított, illetve befogadott idegen nyelvő bizonylaton azokat az adatokat,
megjelöléseket, melyek a megbízható, valóságnak megfelelı adatrögzítéshez, könyveléshez
szükségesek, - a könyvviteli nyilvántartásban történı rögzítést megelızıen magyarul is fel kell
tüntetni.
2.6. A bizonylatok formája, megjelenítése
Az adott gazdasági esemény elszámolásához alkalmazható bizonylatok lehetnek:
− szabványosított,
− ágazati minisztériumi vagy egyéb országos (helyi) szerv által kibocsátott,
− saját készítéső bizonylatok.
Saját nyomtatvány szerkesztésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a Polgármesteri Hivatalnak:

− a bizonylatok jellegének megfelelıen a nyomtatványon minden szükséges adat szerepeljen,

− az adatok elhelyezése feleljen meg a feldolgozási sorrendnek,
− ki kell emelni a feldolgozás szempontjából fontos adatokat,
(pl. vastagított vagy aláhúzott szöveg, szám)

− ha számtani mőveletet tartalmaz a bizonylat, akkor az adatok a mővelet végzéséhez
szükséges sorrendben szerepeljenek,
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− a nyomtatvány mérete feleljen meg a kezelhetıség követelményeinek.
Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel ellátott elektronikus
dokumentum, irat, ha megfelel e törvény elıírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történı alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának
követelményeit más jogszabály is meghatározhatja.
Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye,
biztosítani kell:
−

az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli kiíratását,

−

az egyértelmő azonosítás érdekében a kódjegyzéket.

Az elektronikus dokumentumok, iratok alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit külön jogszabály, az elektronikus aláírásról szóló - többször
módosított - 2001. évi XXXV. törvény határozza meg.
3. A Polgármesteri Hivatal számviteli bizonylatai
3.1.Belsı számviteli bizonylatok
A költségvetési gazdálkodásban számviteli bizonylatnak különösen az alábbi okmányok minısülnek:
- beérkezı és kimenı számlák,
- pénztári bevételi és kiadási bizonylatok,
- pénztárjelentés,
- nyugták, átvételi elismervények,
- bérjegyzékek, összesítık, bérfeladások,
- különbözı kézi és gépi könyvelési feladások, összesítık, könyvelési bizonylatok,
- szervezeti egységek közötti anyag-, eszközmozgatási bizonylatok,
- leltározás és a selejtezés dokumentumai,
- szigorú elszámolású nyomtatványok,
- minden olyan okmány, szerzıdés, megállapodás, amely számviteli kérdésekben változást idéz elı.
3.2.Külsı számviteli bizonylatok
Külsı számviteli bizonylatok azok a számviteli kihatású okmányok, amelyeket nem az intézménynél állítottak ki, de a Polgármesteri Hivatali gazdasági eseményrıl készültek.
Külsı bizonylatok különösen:
- hitelintézeti számlák kivonatai és azok mellékletei,
- terhelési és jóváírási értesítések,
- szállítólevelek, átvételi elismervények,
- számlák, nyugták stb.
A beérkezı bizonylatok a Pénzügyi Osztályhoz kerülnek további feldolgozásra.
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4. A bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése
4.1. A bizonylatok kiállítása
A bizonylatot a velük szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek megfelelıen a
gazdasági mővelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy
végrehajtásának idıpontjában idıt álló módon kell kiállítani.
A bizonylaton az adatokat idıtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelezı megırzési
határidıig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetlegessé váló utólagos változások felismerhetık, illetve kimutathatók legyenek.
4.2. A bizonylatok javítása
Az alaki és tartalmi ellenırzés során talált hibákat a bizonylaton ki kell javítani.
A bizonylaton csak szabályszerő javítások végezhetık.
A javításokat a következık szerint kell elvégezni:
− A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell
húzni, úgy, hogy az eredeti bejegyzés (szám vagy szöveg) olvasható maradjon. A helyesbített adatokat az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni.
− A hibás bejegyzést a bizonylat minden példányán javítani kell.
− Gépi adathordozón lévı adatok javításáról külön jegyzéket kell készíteni, melyet az
eredeti bizonylatokkal együtt kell megırizni.
− A javítást végzı személynek a javítás tényét annak dátumával, aláírásával és az intézmény (polgármesteri hivatal) bélyegzıjének lenyomatával kell igazolni.
− A javítás során az adatokat lefesteni, leragasztani, radírozni nem lehet.
Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad.
Sorszámozott bizonylati nyomtatvány rontott példányát tilos megsemmisíteni, azt áthúzással érvénytelenítve meg kell ırizni.
A külsı szervektıl beérkezett bizonylatokat javítani nem szabad.
Hibásan érkezett bizonylatot vissza kell küldeni javításra a kiállítónak, vagy fel kell szólítani a
bizonylat helyesbítésére.
4.3. A bizonylatok helyesbítése
A hibásan, más szerv részére megküldött bizonylatot a Polgármesteri Hivatal köteles helyesbíteni. A helyesbítés történhet az eredeti - hibás - bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat kiállításával, vagy helyesbítı bizonylat kiállításával.
A helyesbítı bizonylatnak tartalmaznia kell:
− az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat,
− a módosításnak megfelelı új tételeket.
5. A bizonylatok feldolgozásának rendje
5.1. Általános követelmények
A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie.
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A feldolgozás elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a bizonylat számszakilag és tartalmilag megfelelı-e.
Az alakilag, tartalmilag ellenırzött és elfogadott bizonylatokat folyamatosan, idırendben rögzíteni kell a könyvelésben. A bizonylat könyvelése elıtt a könyvelési számlaszám kijelölése (kontírozása) és ellenırzése következik.
A bizonyaltok ellenırzése során meg kell gyızıdni arról, hogy a kedvezményezettet megilleti-e
a kifizetendı összeg, illetve befizetés esetén a befizetıvel szembeni követelés fennáll-e. Szolgáltatás teljesítésénél a munka elvégzését igazolni kell.
Általános követelmény, hogy a feldolgozás során ellenırizni kell a munkafolyamatba épített
belsı ellenırzés megtörténtét, vagyis azt, hogy a bizonylatokat a feldolgozás során az arra jogosult személyek (kiállító, ellenırzı, érvényesítı) megvizsgálták, és aláírásukkal ellátták.
A bizonylatok alapján érdemi intézkedést tenni csak akkor lehet, ha azt az arra jogosult személyek aláírták.
A könyvelésre kerülı bizonylatokat utalványozni kell.
Az utalványozást vagy az eredeti okmányra kell rávezetni, vagy külön írásbeli rendelkezést kell
adni.
Utalványozási jogosultsággal a Várfi András polgármester, ellenjegyzıi jogosultsággal
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetı rendelkezik.
A kötelezettségvállalás, az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási szabályzata tartalmazza.
5.2. A bizonylatok ellenırzése
A számviteli bizonylatokat ellenırizni kell a könyvekben történı rögzítés elıtt alaki, tartalmi és
számszaki szempontból.
Az ellenırzéssel megbízott személyek kötelesek különösen a bizonylatok valódiságát megvizsgálni.
Hivatalunkban a bizonylatok ellenırzése Ugrainé Gróf Éva feladata.
5.2.1. A bizonylatok alaki ellenırzése
A bizonylatok alaki ellenırzése során a következıket kell vizsgálni:
− a bizonylatok kitöltése teljes körően megtörtént-e, minden adat szerepel-e rajta,
− a szükséges mellékletek csatolva vannak-e,
− a gazdasági esemény bizonylatolása az elıírt bizonylati őrlapon történt-e,
− a kiállító, az érvényesítı és az utalványozó (eseménytıl függıen az ellenır), valamint
a gazdasági eseményben érintett dolgozók aláírása szerepel-e a bizonylaton,
− a bizonylati őrlapot sorszám szerint vették-e használatba (szigorú számadású nyomtatványoknál),
− a bizonylat kiállítása megfelelı-e, a javítások szabályszerőek-e.
5.2.2. A bizonylatok számszaki ellenırzése
A bizonylatok számszaki ellenırzése során meg kell gyızıdni arról, hogy nem történt-e valami
hiba, a mennyiségi és értékadatok, a számolási mőveletek helyesen kerültek-e rögzítésre.
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5.2.3. A bizonylatok tartalmi ellenırzése
A bizonylatok tartalmi ellenırzése során a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az
alkalmazott árak helyességét, a vonatkozó jogszabályi elıírások betartását kell megvizsgálni.
5.3. A bizonylatok könyvekben történı rögzítésének rendje
A bizonylatok feldolgozásakor a következık szerint kell eljárni a 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 51. §.-a alapján:
− a pénzforgalmat érintı gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejőleg, pénzforgalmi
számla, elıirányzat-felhasználási keretszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés, illetve a Kincstár értesítésének megérkezésekor a könyvekben rögzíteni kell,
− az egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait, illetve a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból készített összesítı bizonylat (feladás) adatait a
gazdasági mőveletek, események megtörténte után, legkésıbb a tárgynegyedévet követı hónap 15. napjáig kell a könyvekben rögzíteni.
− az egyéb gazdasági mőveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani,
hogy a Polgármesteri Hivatal eleget tudjon tenni a jogszabályokban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
A Polgármesteri Hivatalnak a könyvvezetésre vonatkozó részletes belsı szabályai, az öszszesítı bizonylatokra vonatkozó tartalmi és formai követelményei a számlarendben kerülnek meghatározásra.
A módosított teljesítés szemlélető kettıs könyvviteli rendszere úgy került kialakításra,
hogy az a könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás, az elıirányzat-maradványkimutatás, a vállalkozási maradvány-kimutatás alátámasztásán túlmenıen a kiegészítı melléklet pénzügyi adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.
A költségvetési szervnek az elkülönített eredményszemlélető könyvvezetésre, a bizonylatolásra
vonatkozó részletes belsı szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg, az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenıen a kiegészítı melléklet pénzügyi adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.
A fıkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenırzés lehetısége, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi
vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítva van.
A feldolgozás során megfelelı hivatkozással biztosítjuk a visszakeresés lehetıségét is.
6.

Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályai

6.1.Szigorú számadású nyomtatványok
A készpénz kezeléséhez, más jogszabály elıírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerősített adattartalmú számlát és a nyugtát is) szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.
Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni továbbá minden olyan nyomtatványt,
amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplı névértéknek
megfelelı ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre
adhat alkalmat.
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A szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok körét a Polgármesteri Hivatal
sajátosságainak figyelembe vételével a Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetı
saját hatáskörében állapítja meg.
-

Szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok:
Bevételi pénztárbizonylat
B.318-102/A/V

-

Kiadási pénztárbizonylat
B.318-103/A/V

-

Belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás

-

Napi pénztárjelentés

B. 18-70/ új/V

B.13-25/V
-

Kiküldetési rendelvény
B.18-73/új

-

Készpénzfizetési számla 3 lapos
B.13-373/V/PM

-

Nyugta 1 soros
B.15-40

-

Megrendelıtömb 3 lapos
D.F.13/B/N

-

Készpénzigénylés elszámolása
B.13-134/V

-

Személygépkocsi menetlevél
D.Gépjármő 36.

-

Kiküldetési utasítás
B.18-70.

-

Helyszíni bírság tömb
egyedi készítéső

6.2. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
A nyomtatványokról fajtánként nyilvántartást kell vezetni.
A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról olyan nyilvántartást kell
vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a bizonylat megnevezését,
- a bizonylat bevételezésének keltét,
- a bevételezett bizonylat mennyiségét,
- a nyomtatvány kezdı- és végzı sorszámát,
- az igénybevétel keltét,
- a kiadott nyomtatvány sorszámát, mennyiségét,
- az átvétel elismerését,
- a leadott tıpéldány átvételének elismerését,
A Polgármesteri Hivatalban a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását Wagner
Gáborné pénztáros vezeti.

268

A szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokkal kapcsolatos rendelkezések megszegése
anyagi és fegyelmi felelısségre vonással jár.
6.3. A szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása
A szigorú számadású nyomtatványok kezelésével megbízott Wagner Gáborné pénztáros csak
akkor adhat ki nyomtatványt felhasználásra, ha az átvétel tényét a nyilvántartásban az átvevı
személy kézjegyével elismeri.
A szigorú számadású nyomtatványokat használók a felhasznált mennyiséggel kötelesek elszámolni. A nyomtatványt vissza kell szolgáltatni további ırzésre a szigorú számadású nyomtatványt kezelınek.
A visszavétel tényét a nyilvántartáson keresztül kell vezetni.
6.4. A szigorú számadású nyomtatványok ellenırzése
Az átvétel alkalmával minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az egyes nyomtatványokban az
őrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az őrlapokon a sorszámok és esetleges egyéb jelzések helyesek-e.
6.5. A szigorú számadású nyomtatványok ırzése
A szigorú számadású nyomtatványokat a pénztár helyiségben lemez szekrényben kell ırizni.
7. A bizonylatok tárolása
A bizonylatok tárolásánál elsıdleges szempont, hogy biztosítsuk a hiánytalan, károsodásmentes megırzést, valamint a gyors visszakeresés lehetıségét.
Bizonylatot a megırzési helyérıl elvinni csak átvételi elismervény ellenében szabad.
A könyvelési bizonylatokat a bizonylatok mennyiségétıl függıen havi idıszakonként idırendi
sorrendben, irattartóban kell tárolni.
A gazdálkodás évét megelızı évek összegyőjtött könyvelési anyagát Poharelecné Rácz Ildikó
ügyintézı tárolja a könnyebb hozzáférhetıség érdekében.
Ezt követıen gondoskodni kell az irattárnak történı átadásról, melyrıl jegyzıkönyvet kell
készíteni.
8. A bizonylatok szállítása
A bizonylatok szállításánál követelmény, hogy azokba illetéktelen személyek ne tekinthessenek
be, külsı károsodás ne érje, és hiánytalanul eljussanak a rendeltetési helyre
9. Bizonylatok megırzése
A számviteli bizonylatokon az adatok idıtállóságát a számviteli törvény 169. §-ban meghatározott megırzési idın belül biztosítani kell.
− A Polgármesteri Hivatal a költségvetési évrıl készített költségvetést, beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, fıkönyvi kivonatot, valamint más, e törvény követelményeinek megfelelı nyilvántartást olvasható formában legalább10 évig
köteles ırizni.
− A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a fıkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletezı nyilvántartásokat
is), legalább 8 évig kell olvasható formában megırizni.
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− A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megırzési kötelezettség.
− A megırzési idın belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszőnést is)
nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így a bizonylatok megırzésérıl a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell.
A bizonylat megırzés legfıbb követelménye, hogy a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján bármikor visszakereshetık legyenek.
Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – az elektronikus archiválásra vonatkozó külön
jogszabály elıírásainak figyelembe vételével - elektronikus formában kell megırizni oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa az eredeti bizonylat összeses adatának késedelem
nélküli elıállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetıségét.
Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylat – az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály elıírásainak figyelembe vételével - elektronikus formában is megırizhetı, ha az alkalmazott módszer biztosítja az eredeti bizonylat összeses adatának késedelem
nélküli elıállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetıségét.
A Bizonylati Albumban kell rögzíteni az iratok tárolására, megırzésére vonatkozó elıírásokat, amelyek a következık:
− a bizonylat megırzésének helye,
− a bizonylat megırzésének idıtartama.
−
II.
EGYES GAZDÁLKODÁSI SZAKTERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ
BIZONYLATOK ÜGYVITELE
1. Befektetett eszközök ügyvitele
A befektetett eszközök ügyvitelének célja, hogy ezen csoportba tartozó eszközök mozgását,
annak mennyiségi és értékadatait folyamatosan nyomon lehessen követni a bizonylatok,
feljegyzések alapján.
Minden befektetett eszközökrıl a fıkönyvi számlákkal bruttó értékben megegyezı analitikus nyilvántartást kell vezetni.
A befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának biztosítani kell, hogy az önkormányzat
befektetett eszközeinek állománya bármely idıpontban ellenırizhetı legyen, a bekövetkezett változások követhetıek legyenek. Az analitikus nyilvántartás a számlarend megfelelı
számlacsoportjával összhangban legyen.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következı adatokat:
− hivatal megnevezése
− bizonylat megnevezése
− fıkönyvi számla száma (számlarend szerint)
− nyilvántartó lap oldalszáma
− leltári szám
− termék jegyzék (VTSZ) szám
− raktár vagy munkahely megnevezése
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állományba vétel kelte
bevételezés alapjául szolgáló bizonylat, okmány száma
készítı, szállító megnevezése
várható használati idı
leírás módja, a leírási kulcs %-a
könyvelés kelte
bizonylat száma
változás megnevezése (növekedés, csökkenés pontos jogcíme)
bruttó érték Ft-ban
= növekedés
= csökkenés
= egyenleg
− értékcsökkenés Ft-ban
= növekedés
= csökkenés
= egyenleg
− nettó érték
− naplóhivatkozás.
a./ Állomány növekedés
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A befektetett eszköz állománya növekedhet:
− új befektetett eszköz beszerzése és létesítése során,
− használt eszköz beszerzése térítés ellenében,
− használt eszköz átvétele térítés nélkül,
− eszköz átvétele átszervezés miatt, valamint
− egyéb növekedések (átminısítés) alkalmával.
b./ Állomány csökkenés
A befektetett eszközök állománya csökkenhet:
−

az eszközök értékesítése,

−

selejtezése, értékvesztése,

−

megsemmisülése,

−

használt eszközök átadása térítés nélkül,

−

átadás átszervezés miatt,

−

egyéb csökkenések (átminısítés) során.

1.1.Immateriális javak nyilvántartása
Az immateriális javakat a megszerzésükért fizetett ellenértéken (vagy az átadó által közölt nyilvántartási értéken) kell nyilvántartásba venni.
Az immateriális javak között kell kimutatni
− az alapítás-átszervezés aktivált értékét,
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− a kísérleti fejlesztés aktivált értékét,
− a vagyoni értékő jogokat (az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével),
− a szellemi termékeket,
− az immateriális javakra adott elılegeket,
− az immateriális javak értékhelyesbítését.
Az immateriális javak nyilvántartásba vételét a számla, adásvételi szerzıdés, illetve egyéb okmány alapján kell elvégezni.
A bruttó érték megállapításánál a számlában szereplı és visszaigényelhetı általános forgalmi
adó összegét figyelmen kívül kell hagyni.
Az immateriális javak könyvelésének alapja a részletezı analitikus nyilvántartás, amit tételesen
immateriális javanként kell felfektetni, illetve folyamatosan vezetni azokról az alapbizonylatokról, melyek a változásokat igazolják.
Az immateriális javak nyilvántartásának vezetése a KATAWIN programmal történik.
1.2.Tárgyi eszközök nyilvántartása
A megszerzett tárgyi eszközök állományáról, az abban bekövetkezett változásokról a fıkönyvi
könyveléssel egyezı mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartást kell vezetni, melyet a
KATAWIN program biztosít.
Részletezı nyilvántartást kell vezetni a következı tárgyi eszközökrıl:
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok,
- Gépek, berendezések és felszerelések,
- Jármővek,
- Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök,
- Beruházások, felújítások,
- Beruházásra adott elılegek,
A tárgyi eszközállományt, valamint az állományban bekövetkezett változásokat az analitikus
nyilvántartásban a fıkönyvi könyvelés tagolása szerint kell kimutatni.
2. Készletek ügyvitele
A Polgármesteri Hivatal
− beszerzéseit költségként elszámolja, a kézi raktárakban meglévı készletérıl csak
mennyiségi nyilvántartást vezet.
A készletek nyilvántartásba vételérıl a beszerzési számlák, bizonylatok felhasználásával kell
gondoskodni.
A készletnyilvántartás számítógépes rendszer keretében történik az „X-raktár III” program felhasználásával.
3. Pénz- és értékkezelés ügyvitele
3.1.Értékpapírok nyilvántartása
Az értékpapírokat vásárláskor minısíteni kell.
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A befektetett eszközök között azokat a tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat kell nyilvántartani, melyet tartósan, legalább 1 éven túli idıtartamra vásárol, leköt a Polgármesteri Hivatal.
A forgóeszközök között a forgatási célból nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat és egyéb részesedéseket kell nyilvántartani.
A tulajdoni részesedést jelentı értékpapírokról, befektetésekrıl olyan nyilvántartást kell vezetni,
amelybıl befektetésenként, vásárlásonként megállapítható a gazdasági társaság tartós piaci megítélése, a befektetés könyvszerinti és névértéke aránya, hogy az értékvesztés ( ha az tartós és jelentıs) elszámolható legyen.
3.2. A házipénztári nyilvántartás bizonylatai
A házipénztári befizetések és kifizetések csak bizonylat alapján számolhatók el.
A bizonylatolás a POLISZ számítógépes program segítségével történik.
A befizetések és kifizetések bizonylatolására a Bevételi pénztárbizonylat és a Kiadási pénztárbizonylat szolgál, melyet a zárt pénzügyi rendszer keretében a POLISZ program állít elı.
A pénztárjelentést naponta le kell zárni, melyet szintén a POLISZ rendszer állít elı.
A pénztárjelentést a pénztárosnak és a pénztár ellenırnek alá kell írni.
A pénzkezelés részletes szabályairól a hivatal Pénzkezelési szabályzata rendelkezik.
Az elszámolási kötelezettség mellett kifizetett összegek igénylésére a Készpénzigénylés elszámolásra elnevezéső nyomtatványt kell alkalmazni.
A nyomtatványon fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét, az elıleg jogcímét és elszámolásának határidejét.
Az elszámolási kötelezettség mellett felvett összeggel bruttó módon kell elszámolni.
A nyomtatványra az elszámolás alkalmával kiállított kiadási pénztárbizonylat alapján fel kell
jegyezni a ténylegesen felhasznált összeget, továbbá az elszámolást igazoló bevételi pénztárbizonylat számát.
Meghatalmazást kell kitölteni akkor, amikor valamilyen jogcímen a Polgármesteri Hivatal
pénztárából a kedvezményezett nem személyesen veszi fel a neki járó készpénzt.
Készpénz nélküli kiadás teljesítésére ELECTRA banki terminál szolgál, mely az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet által került kihelyezésre.
A hivatal Kiadási utalványon fizeti ki a rendszeres és nem rendszeres járandóságokat, segélyeket, stb. A kiadási utalvány elıállítása a POLISZ rendszerben történik.
3.3. A kötelezettségvállalás nyilvántartása
Kötelezettségvállalás a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási szabályzatában meghatározottak
szerint történik.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni,
amelybıl megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, ezen nyilvántartás a POLISZ rendszerben a számlák rögzítésével egyidejőleg automatikusan rögzítıdik.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását
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− Felhalmozási kiadásokra,
− Támogatásértékő kiadásokra és pénzeszközátadásokra,
− Finanszírozási mőveletek kiadásaira,
− Mőködési kiadásokra,
vonatkozóan külön-külön vezetni.
A Polgármesteri Hivatal ezen kiadásokon belül tovább tagolja a kötelezettségvállalások nyilvántartását annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt beszámolási kötelezettségnek.
A kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérıl - ideértve a
következı évi költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is -, és
a kötelezettségvállalás értékébıl az adott évet terhelı rész lekötésérıl az érintett elıirányzatok
szabad keretének terhére.
A lekötést legalább a kiemelt elıirányzatok szintjén kell végrehajtani.
Az Ámr. 75 §-a értelmében a nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát, az alapjául szolgáló dokumentum meghatározását és keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti forrását, a kifizetési határidıket és
azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat.
Nem szükséges elızetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 50.000 forintot el nem érı kifizetések esetén, a csıd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó
bírósági regisztrációs díjak kifizetése, továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében,de ezeket a kifizetéseket is nyilvántartásba kell venni és könyvelni
kell.
A nyilvántartás vezetéséért Rávainé Szujó Tünde felelıs.
4. A leltározás ügyvitele
A leltározás során alkalmazott fıbb szempontok a következık:
− az éves beszámoló tételeinek alátámasztása,
− a mérleg valódiságának biztosítását leltárral kell alátámasztani.
A leltározás során nemcsak az eszközöket, hanem az eszközök forrásait is leltározni kell.
A leltározás mennyiségi felvétellel történik, a követelések, kötelezettségek esetében a nyilvántartások egyeztetésével teszünk eleget a leltározásnak.
A leltározás a jegyzı által kiadott leltározási utasítás alapján történik.
A leltározás elıkészítı fázisában gondoskodni kell a leltár nyomtatványok biztosításáról és
szétosztásáról. A nyomtatványokat a KATAWIN program állítja elı.
A leltárbizonylatok kitöltése során követelmény:
− valamennyi rovat hiánytalan kitöltése, vagy a kitöltésre nem kerülı rovatok megsemmisítı vonallal történı áthúzása,
− a leltárbizonylatok sorszámozása,
− olvashatatlan szövegírás, radírozás, kaparás a bizonylatokon nem lehet,
− javítás, helyesbítés esetén a helyes adat félreérthetetlenül megállapítható legyen, továbbá az eredeti adatnak is olvashatónak kell lennie,
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− a javítás tényét a javítás végzıje köteles feltüntetni, és azt aláírásával igazolni,
− a bizonylaton szerepeljen a kitöltı, a leltárfelelıs, a leltár ellenır aláírása.
A leltározás során az intézmény (hivatal) az alábbi nyomtatványokat használja, melyet a
KATAWIN program állít elı:
−

Leltárfelvételi ív a kataszteri ingatlanok, a nagy és kisértékü tárgyi eszközök felvételére,

−

Leltár mennyiség rögzítése a kataszteri ingatlanok, a nagy - és kisértékő tárgyi eszközök ,

−

Leltár kiértékelés a kataszteri ingatlanok, a tárgyi eszközök hiányáról vagy többletérıl.

A leltározás nyomtatványait a számítógépes analitikus nyilvántartó rendszer biztosítja.
A leltározás bizonylatolását és részletes szabályait a hivatal Leltárkészítési és leltározási szabályzata foglalja össze részletesen.
5. A selejtezés ügyvitele
A rendeltetésszerő használatra alkalmatlan, elavult, elhasználódott eszközöket selejtezni kell.
A selejtezés elıkészítı szakaszában az eszközt használó jegyzéket készít a selejtezésre szánt
eszközökrıl.
A selejtezésre összegyőjtött eszközöket a jegyzék alapján a jegyzı által kijelölt selejtezési bizottság köteles felülvizsgálni és az eszközök selejtezését a hivatal vagyongazdálkodója elvégzi.
Hivatalunk a selejtezés lebonyolításának dokumentálására a kereskedelmi forgalomban kapható
Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzıkönyve és a Készletek selejtezési, leértékelési jegyzıkönyve szabvány nyomtatványt használja.
A jegyzıkönyvbe fel kell tüntetni:
− a felvétel idıpontját,
− szervezeti egységet, ahol a tárgyi eszközök selejtezésre kerülnek,
− a selejtezési bizottság tagjainak nevét és beosztását.
A kitöltése során a jegyzıkönyv valamennyi fejezetét ki kell tölteni.
A jegyzıkönyv mellékletét az alábbi nyomtatványok képezik:
−

Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi eszközök jegyzéke

−

Tárgyi eszközök selejtezésébıl visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok
jegyzéke

−

Megsemmisítési jegyzıkönyv

−

Selejtezett készletek jegyzéke

−

A készletek selejtezésébıl visszanyert hulladék anyagok jegyzéke

−

Leértékelt készletek jegyzéke

A selejtezési jegyzıkönyvek és azok mellékleteinek megfelelı adatokat kell biztosítani a
könyvviteli elszámoláshoz.
A bizonylatok kitöltésére vonatkozó elıírásokat az egyes nyomtatványokon található tájékoztatók tartalmazzák.
6. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele
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Az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség attól függ, hogy az
intézmény (polgármesteri hivatal) alanya-e az ÁFA-nak vagy sem.
Ha az általános forgalmi adónak nem alanya a költségvetési szerv, akkor kimenı számláiban ÁFÁ-t nem háríthat át a vevıre, viszont a részére kiállított számlában felszámított általános forgalmi adót sem vonhatja le.
Nyilvántartási kötelezettség csak a kimenı és beérkezı számlák esetében van.
Általában költségvetési körben is alanyai az intézmények (hivatalok) az általános forgalmi adónak. Az ÁFA elszámolását az általános szabályok szerint, vagy esetleg az arányosítás módszerével állapítják meg.
Akár alanya az általános forgalmi adónak a költségvetési szerv, akár nem, az ÁFA tv. 169. §.-a
értelmében a számláknak rendelkezni kell a kötelezıen felsorolt tartalmi elemekkel.
Polgármesteri Hivatalunk az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános
forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség.
A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait a POLISZ
program segítségével vezeti.
Az értékesített termékrıl, végzett szolgáltatásról számlát, vagy egyszerősített adattartalmú számlát kell kiállítani.
A számlának rendelkeznie kell az ÁFA tv. 169. §-ában felsorolt adattartalommal.
A számla módosítása
A számla módosítása a számlával egy tekintet alá esı okirattal történhet.
A számlával egy tekintet alá esı okiratnak az ÁFA tv. 170. §-a szerinti minimális adattartalommal rendelkeznie kell.
Érvénytelenítı (stornó) számla
Ha a számla, számlával egy tekintet alá esı okirat, egyszerősített adattartalmú számla kibocsátását követıen
o

az ügylet kötése elıtt fennálló helyzetet állítják helyre,

o

a jogosult eláll az ügylettıl,

o

a teljesítés hiánya miatt az elıleget visszafizetik,

akkor a kibocsátott számla érvénytelenítésérıl gondoskodni kell.
Termék, szolgáltatás értékesítése esetén hivatalunk a számlát a POLISZ számítógépes program
segítségével állítja ki.
Hivatalunkban a számlákat Rávainé Szujó Tünde ügyintézı állítja ki.
Ha a vevı az értékesítésrıl számlát nem kér, akkor Nyugtát kell kiállítani a befizetésrıl.
A nyugta olyan adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat, amely legalább a következı adatokat tartalmazza:

− a nyugta kibocsátásának kelte;
− a nyugta sorszáma, amely a nyugtát-kétséget kizáróan azonosítja
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− a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe,
− a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.
Nem vonhatja le a hivatal azt az elızetesen felszámított általános forgalmi adót, ha azt nem
az adóalanyiságot eredményezı tevékenységhez, vagy közvetlenül tárgyi adómentesség alá
tartozó tevékenységhez használjuk.
7. Egyéb pénzügyi nyomtatványok ügyvitele
Az elıírt bevételek nyilvántartására a POLISZ rendszer által elıállított Bevételi utalvány elnevezéső nyomtatványt kell használni.
A bérek, és egyéb kifizetésekkel kapcsolatos nyomtatványokat a KIR program segítségével állítja elı hivatalunk.
A hivatal a Térségi Humánsegítı Szolgálat részére havi ellátmányt biztosít.
Az ellátmányról Rovat elszámolási íven köteles az ellátmányt kezelı elszámolni.
Valamennyi bevételt, és kiadást csak utalványozás után lehet teljesíteni. Utalvány céljára a POLISZ rendszerben elıállított Utalvány elnevezéső nyomtatványt kell használni.
Az utalványrendelet külön írásbeli rendelkezés, amelyben fel kell tüntetni:
− a bizonylatot kiállító intézmény (hivatal) megnevezését,
− az „utalvány” szót,
− a költségvetési évet,
− a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszámát,
− a befizetı és a kedvezményezett megnevezését, címét,
− a kifizetés idıpontját, módját, összegét, devizanemét,
− a megterhelendı és jóváírandó pénzforgalmi számla számát,
− a könyvelés módját,
− a keltezést, az utalványozó, ellenjegyzı, érvényesítı aláírását,
− az érintett könyvviteli számlákra történı hivatkozást,
− a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés idıpontját, igazolását,
Termék, áru, szolgáltatás megrendeléséhez egyedi Megrendelést készít a Polgármesteri Hivatal.
A megrendelést csak a kötelezettségvállalásra felhatalmazott személyek írhatják alá, melynek
részletes szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza.
Belföldi kiküldetés elrendelésére a Belföldi kiküldetési rendelvényt, külföldi kiküldetés elrendelésére a Külföldi kiküldetési rendelvény nyomtatványokat használja hivatalunk.
Ha a kiküldetés saját személygépkocsival történik, akkor a Kiküldetési rendelvény elnevezéső
nyomtatványt kell használni.
A kiküldetési rendelvény egyik példánya a kifizetés bizonylata, másod példányát pedig a
kiküldött dolgozó ırzi meg.
A hivatal mőködési feladatainak ellátáshoz rendelkezik jármővekkel.
A hivatali utak bizonylatolására személygépkocsi esetén a Személygépkocsi menetlevél elnevezéső nyomtatványt kell használni.
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A gépkocsi vezetıje naponta egy nyomtatványt tölt ki. Új menetlevél csak akkor adható ki, ha
az elızı menetlevél leadásra került.
A gépkocsivezetı az Üzemanyag-elıleg elszámolás nyomtatványon számol el a felvett üzemanyag elıleggel.
A Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartólapja elnevezéső
nyomtatványra kell felvezetni a szigorú számadásúként meghatározott bizonylatokat.
A szigorú számadású nyomtatványokat a beszerzés napján nyilvántartásba kell venni.
A nyilvántartásba vételkor az alábbi rovatokat kell kitölteni:
− a beérkezés kelte,
− a beérkezett nyomtatvány sorozat száma, kezdı és végzı sorszáma,
− mennyiségi egysége és mennyisége,
− hivatkozási szám
adatok feltüntetésével.
A nyomtatvány további rovatait a használatba vétel, illetve a teljes felhasználás idıpontjában
kell kitölteni, a felhasználásra kiadott mennyiség átvételét – az átvevı aláírásával – igazoltatni.
III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Bizonylati rend tartalmát érintı jogszabályi változások esetén a szabályzatot 90 napon belül
ki kell egészíteni, szükség esetén módosítani kell.
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20/3. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének
szabályzata
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala kezelésében lévı felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggı feladatait a számvitelrıl szóló, többször módosított 2000. évi
C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján a következık
szerint szabályozom.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya szervezetünk kezelésében lévı tárgyi eszközökre és készletekre terjed ki.
A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából vagyontárgynak minısül minden olyan tárgyi eszköz és készlet, melynek nyilvántartását a
*

mennyiségi és értékbeni, vagy

* mennyiségi
nyilvántartás keretében biztosítja szervezetünk, értékhatárra való tekintet nélkül, a számlarendben foglaltak szerint.
A szabályzat hatálya nem terjed ki:

a.) A szervezetünk használatában lévı, de tulajdonát nem képezı idegen és ideiglenesen
átvett vagyontárgyakra, tovább az épületnek, építménynek nem minısülı ingatlanok
(telkek) selejtezésére és hasznosítására, valamint a mőemlék és mőemlék jellegő vagyontárgyakra.

b.) Az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére.
2. Feleslegessé vált vagyontárgyak jellemzıi
A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell tekinteni
mindazokat a tárgyi eszközöket és készleteket, amelyek:
− a szervezetünk tevékenységéhez, mőködéséhez már nem szükségesek,
− eredeti rendeltetésüknek már nem felelnek meg,
− a feladatváltozás, átszervezés, megszőnés vagy egyéb ok miatt feleslegessé váltak,
− a normalizált készletek mennyiségét lényegesen meghaladják,
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− rongálás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi avulás miatt rendeltetésszerően már
nem használhatóak,
− szavatossági idejük lejárt.
Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásába, valamint a selejtezési eljárásba bevont vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetık az ilyen eljárással nem érintett
vagyontárgyakkal, gondoskodni kell azok megjelölésérıl, vagy elkülönített nyilvántartásáról.
A feleslegesnek minısített vagyontárgyak hasznosítása során elıször mindig azok értékesítését
kell megkísérelni és csak annak sikertelensége után lehet azokat selejtezni.
II.
FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSA

1. Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása
A készletek, tárgyi eszközök feleslegesnek, vagy rendeltetésszerő használatra alkalmatlannak
történı minısítésére
− a költségvetési szerv vezetıje, polgármester, jegyzı,
− a leltárfelelıs,
− a személyi használatra kiadott eszközök estében az eszközöket használó dolgozók
tehetnek javaslatot.

2. A javaslattétel módja
A vagyontárgyak feleslegesnek, vagy használatra alkalmatlannak minısítésére javaslattételi
joggal rendelkezık kötelesek javaslataikat legkésıbb a leltározás megkezdése elıtt a vagyongazdálkodásért felelıs személy részére megtenni.
A javaslatot jegyzékbe kell foglalni, melynek a következıket kell tartalmaznia:
− az eszköz megnevezése, nyilvántartási száma,
− mennyiségi egysége,
− mennyisége,
− a feleslegessé válás oka,
− a használatból való kivonás idıpontja,
− a hasznosítás módjára vonatkozó javaslat,
− a jegyzék készítésének idıpontja,
− a javaslatot tevı személy aláírása.
A feleslegessé válás okánál a külön kódjegyzékben meghatározott fogalmakat vagy kódszámokat kell beírni. A kódjegyzéket az 1. számú melléklet tartalmazza.
A hasznosítás módjánál „értékesítés” vagy „selejtezés” megjelölést kell alkalmazni.
Az arra jogosult személyek által összeállított javaslatokat a vagyongazdálkodásért felelıs személy összegyőjti, és azok felülvizsgálata, valamint az értékesítésre javasolt eszközök eladási
árának kialakítását követıen a javaslatokat elıterjeszti jóváhagyásra.
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A javaslatok felülvizsgálata keretében
− ellenırizni kell, hogy a feleslegessé válás oka megfelel-e a valóságnak,
− szükség esetén szakértıi véleményt kell beszerezni a feleslegessé válás okának egyértelmő megállapítása érdekében,
− véleményezni kell a hasznosítás módjára tett javaslatokat.
A javaslatok, valamint az eladási ár jóváhagyására polgármester és a jegyzı jogosult.
Az eladásra javasolt felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott idıpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani.
III.
A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSA

1. A hasznosítás formái
A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása történhet:
− térítés ellenében, más gazdálkodó szerv részére,
− terítés ellenében, magánszemély részére,
− térítés nélküli átadással.
IV.
SELEJTEZÉS, MEGSEMMISÍTÉS

1. A selejtezési eljárás lefolytatása
A feleslegessé vált és értékesítésre, térítés nélküli átadásra nem került vagyontárgyakat - legkésıbb - a leltározás megkezdését megelızıen selejtezni kell. Leltározással egyidejőleg selejtezés
nem folytatható.
A vagyontárgyak selejtezését a jegyzı által kijelölt selejtezési bizottság végzi, a selejtezési eljárás keretében.

2. Selejtezési bizottság
A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, illetve megbízása a jegyzı hatáskörébe
tartozik. A bizottság - az elnökkel együtt - három fıbıl áll.
A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes.
A selejtezési bizottság a felesleges vagyontárgyak selejtezését a vagyongazdálkodásért felelıs
személy által összegyőjtött és a bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján köteles elvégezni.

3. A selejtezés végrehajtása
3.1. A selejtezést megelızı feladatok
A selejtezési bizottság a II. fejezetben leírtak szerint összeállított jegyzékek alapján a selejtezést
megelızıen köteles megvizsgálni, hogy:
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− a még használható vagyontárgyak értékesítésével (térítés mentes átadásával) kapcsolatos szükséges és lehetséges intézkedések megtörténtek-e,
− a selejtezésre elıkészített vagyontárgyak köre és mennyisége megegyezik-e a jegyzékben szereplı adatokkal.
3.2. Selejtezési jegyzıkönyv elkészítése
Mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök, mind pedig a készletek selejtezésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni.
A jegyzıkönyvben rögzíteni kell a selejtezési bizottság tagjainak javaslatát, amit a tagok aláírásukkal hitelesítenek.
A jegyzıkönyvben rendelkezni kell a kiselejtezett eszközök sorsáról.
A selejtezés során a bizottságnak javaslatot kell tenni arra, hogy:
− a selejtezett eszközök hulladékként vagy haszonanyagként lehet-e értékesíteni,
− a hulladékként vagy haszonanyagként nem értékesíthetı készleteket meg kell semmisíteni,
− a megsemmisítésre kerülı készletek megsemmisítése milyen módszerrel (összetörés,
elégetés, darabolás, stb.) történjen.
A bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzıkönyvben javasolt intézkedések (leértékelés, megsemmisítés) végrehajtására csak a jegyzı jóváhagyása után kerülhet sor.
A selejtezési jegyzıkönyvet - évenkénti sorszámozással - két példányban kell elkészíteni.
A jegyzıkönyv
− egy példányát meg kell küldeni a könyvelésnek,
− egy példánya a vagyongazdálkodásért felelıs személynél marad.
3.3. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezésénél használatos nyomtatványok
Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök selejtezése során a következı szabvány nyomtatványokat kell használni:
− B.11-90. r.sz. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzıkönyve
− B.11-91. r.sz. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi eszközök jegyzéke
− B.11-92. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezésébıl visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke
− B. 11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzıkönyv
3.4. Készletek selejtezésénél használatos nyomtatványok
A készletek selejtezése során a következı szabvány nyomtatványokat kell használni:
− B.11-93. r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzıkönyve
− B.11-94. r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke
− B.11-95. r.sz. A készletek selejtezésébıl visszanyert hulladék anyagok jegyzéke
− B.11-96. r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke
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− B.11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzıkönyv

4. A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások
A selejtezési eljárás befejezését követıen az érintett analitikus nyilvántartást vezetı és a fıkönyvi könyvelést végzı személy - a selejtezési bizottság által megküldött jegyzıkönyv alapján
- az eszközök mennyiségében és értékében bekövetkezett változásokat legkésıbb a leltározás
megkezdését megelızıen köteles átvezetni.
A selejtezett eszközökkel kapcsolatos változások - analitikus és fıkönyvi nyilvántartásokban
történı - átvezetését a számlarendben foglalt elıírások alapján kell végrehajtani.

5. A selejtezés végrehajtásának ellenırzése
A selejtezési eljárás szabályszerő végrehajtásának ellenırzéséért a pénzügyi osztály vezetıje a
felelıs.
Amennyiben az ellenırzésért felelıs a selejtezési eljárás során valamilyen szabálytalanságot tapasztal, azt köteles azonnal a jegyzı felé jelezni.
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1. számú melléklet
KÓDJEGYZÉK
a feleslegessé válás okairól

Kódszám

Megnevezés

001

eredeti rendeltetésének nem felel meg

002

feladatcsökkenés

003

átszervezés

004

megszőnés

005

normát meghaladó készlet

006

rongálás

007

természetes elhasználódás

008

erkölcsi avulás

009

szavatosság lejárt

010

egyéb ok
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2. számú melléklet
KÓDJEGYZÉK
a kiselejtezett eszközök hasznosításának
módjáról
Kódszám

Megnevezés

001

megsemmisítés

002

hulladékként visszavételezve

003

értékesítés hulladékhasznosítónak

004

értékesítés magánszemélynek

005

egyéb
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3. számú melléklet
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21. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Beszerzések lebonyolításának szabályzata
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 20. § (3) bekezdése b) pontja alapján a
következık szerint szabályozzuk:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat célja, hogy rögzítse Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
Hivatal) – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzései lefolytatásának rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
2. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzési értékhatárt el nem érı – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére, (továbbiakban: beszerzés)
amelyek vonatkozásában a Hivatal a megrendelı.
A szabályzat hatálya nem terjed ki
− a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó,
− a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre,
− jogi tevékenység megrendelésére, valamint
− az olyan esetekre, amikor a szerzıdést mőszaki-technikai sajátosságok, mővészeti
szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott
szervezet, személy képes teljesíteni.
3. A beszerzések tárgya
A beszerzés tárgya lehet:
a.) árubeszerzés,
b.) építési beruházás,
c.) szolgáltatás megrendelése.
a.) Árubeszerzés:
Az olyan visszterhes szerzıdés megkötésére irányuló eljárás, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetı ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetıleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése a Hivatal részérıl. Az árubeszerzés magában foglalja
a beállítást és üzembe helyezést is.
b.) Építési beruházás:
Az olyan visszterhes szerzıdés megkötésére irányuló eljárás, amelynek tárgya az építési
tevékenységgel [Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló, többször módosított
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja], valamint annak tervezésével összefüggı
munka megrendelése a Hivatal részérıl.
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c.) Szolgáltatás megrendelése:
Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minısülı – visszterhes szerzıdés
megkötésére irányuló eljárás, amelynek tárgya valamely tevékenység megrendelése a Hivatal részérıl.
Ha a szerzıdés több – egymással szükségszerően összefüggı – beszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékő beszerzési tárgy szerint kell a szerzıdést minısíteni.
4. Összeférhetetlenség
A beszerzési eljárásban a Hivatal nevében nem járhat el, a beszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végzı gazdálkodó szervezet (továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetıleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetıleg amely
a.) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll,
b.) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezetı-tisztségviselıje vagy felügyelı bizottságának
tagja,
c.) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d.) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.
II.
A BESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A beszerzés értékének meghatározása
A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetıleg kínált –
általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegő teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).
A beszerzés megkezdésén a megrendelés vagy az ajánlattételi felhívás megküldésének idıpontját kell érteni.
2. A beszerzések értékhatára
A becsült érték kiszámítása során mindazon beszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani,
amelyek
− beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és
− rendeltetése azonos vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.
III.
BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE
1. A Hivatalnál:
a.) a 100.000,- Ft értéket meg nem haladó árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése, illetve a 250.000,- Ft értéket meg nem haladó építési beruházás esetén
elegendı megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.
b.) az a.) pontban megjelölt értéket meghaladó beszerzési érték esetén legalább 3
db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.
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2. A beszerzési eljárás során a Hivatal nevében eljáró személyek, szervezeti egységek körét a jelen
szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. A megrendelés, illetve az ajánlattételi felhívás csak akkor küldhetı el, ha a Hivatal rendelkezik
a szerzıdés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a
teljesítés idıpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. A megrendelés, illetve az ajánlattételi felhívás elküldésérıl a beszerzés tárgya szerint illetékes osztály vezetıje, illetve informatikai
beszerzések esetén az aljegyzı (a továbbiakban: illetékes osztályvezetı), gondoskodik. Az ajánlattételi felhívást a lehetséges szállítók részére postai úton kell elküldeni, azonban indokolt esetben ettıl el lehet térni.
4. Az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell:
- a beszerzés tárgyát, mennyiségét, a beszerzés mőszaki-, és
minıségi követelményeit,
- a szerzıdés idıtartamát vagy a teljesítés határidejét,
- a teljesítés helyét,
- az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit,
- az ajánlatok benyújtásának helyét és idejét.
5. Az ajánlattételi felhívást a lehetséges szállítók részére való megküldés napján közzé kell tenni
Gyomaendrıd Város Önkormányzata honlapján. Az ajánlattételi felhívásnak az ajánlattételi határidı lejártáig elérhetınek kell lennie.
6. A beérkezett ajánlatokról az illetékes osztályvezetı írásbeli szakvéleménye alapján a polgármester dönt.
7. A beszerzési eljárást lezáró döntést írásba kell foglalni és indokolni kell. A döntést követı 8
munkanapon belül az eredményrıl írásban tájékoztatni kell az ajánlattevıket. A döntés írásba
foglalásáért és a tájékoztatás elküldéséért az illetékes osztályvezetı felelıs.
8. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban a 4. pontban írt kötelezı elemeken túl meghatározásra
kerültek plusz tartalmi elemek, a beszerzési eljárást ezekre tekintettel kell lefolytatni.
IV.
A BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A Hivatal beszerzési tevékenységének irányításáért a polgármester felelıs.
Feladata különösen:

−
−
−
−

felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenırzi a beszerzési eljárásba
bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét,
azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan
esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,
jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerőségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja,
rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a dolgozók
munkaköri leírásában rögzíti.

2. A Hivatal beszerzésivel kapcsolatos teendık elıkészítése és koordinálása az illetékes osztályvezetı feladata és hatásköre.
Ezen belül feladata különösen:
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−
−
−
−
−

az ajánlattételi felhívás elkészítése és közlése, illetve közzététele,
folyamatosan vizsgálja, hogy a beszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e,
rendszeresen ellenırzi a teljesítések szerzıdésszerőségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját,
gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásáról,
azonnal tájékoztatja a polgármestert, ha a beszerzések lebonyolítása során szabálytalanságot vagy célszerőtlenséget tapasztal.

3. A Hivatal a szerzıdések kötésére vonatkozó elıírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.)
betartásával köti meg a szerzıdést a legkedvezıbb ajánlatot adóval. Amennyiben ı visszalép,
akkor a Hivatal jogosult a következı legkedvezıbb ajánlatot tevıvel megkötni a szerzıdést.
4. A megrendelésnek midig írásban kell megtörténnie.
5. A beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerzıdést haladéktalanul közzé kell tenni
Gyomaendrıd Város Önkormányzata honlapján. A szerzıdés teljesítésére, módosítására, megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
V.
A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENİRZÉSE
1. A beszerzési eljárások belsı ellenırzési rendszerben történı ellenırzése a jegyzı hatáskörébe
tartozik.
2. Amennyiben a beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerzıdéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a Hivatal köteles a Képviselı-testületet haladéktalanul tájékoztatni.
VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Hivatal beszerzéseit végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a
jelen szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tılük
elvárható gondossággal eljárni.
2. Az 1. pontban megjelöltek, amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása, konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni.
3. A szabályzat rendelkezéseit csak a hatálybalépését követıen felmerült beszerzések esetében
kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg a korábban érvényben volt
szabályzat hatályát veszti.
1. sz. melléklet
A BESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN A HIVATAL NEVÉBEN
ELJÁRÓ SZEMÉLYEK (SZERVEZETEK)
-

Polgármester
Jegyzı
Aljegyzı
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási osztályvezetı
Adó osztályvezetı
Pénzügyi osztályvezetı
Humánpolitikai osztályvezetı
Hatósági osztályvezetı
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22. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Kiküldetési szabályzat
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézménye k
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának (és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények)
kiküldetési rendjét
−

a munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény,

−

a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,

−

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

−

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

−

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítı munkavállaló élelmezési költségtérítésérıl szóló
278/2005. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint

−

a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrıl szóló 168/2005. (XII.27.) Korm.
rendelet

figyelembe vételével a következık szerint határozom meg.
I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szabályzat célja, tartalma
A kiküldetési szabályzat készítésének célja, hogy biztosítsa Gyomaendrıd Város Polgármesteri
Hivatalánál (és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézményeknél) a belföldi és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos feladatok szabályszerő végrehajtásának rendjét.
A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következı feladatokhoz tartalmaz kötelezı elıírásokat:

−

a kiküldetés elrendelése,

−

a napi díjak megállapítása, elszámolása,

−

a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolása.

2. A szabályzat személyi hatálya
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatallal (önállóan mőködı intézménynyel) munkaviszonyban, köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszonyban állókra.
3. A kiküldetés elrendelése
A belföldi és külföldi kiküldetést a költségvetési szerv szervezeti felépítésének megfelelıen, a
munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezetı (polgármester, jegyzı) rendeli el.
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Az elrendelı személy határozza meg az utazás célját, idıtartamát, költségtérítését és az ahhoz
szükséges adatokat.
A kiküldetést kezdeményezheti az elrendelı, de kezdeményezheti a kiküldetésbe rendelt alkalmazott is.
4. A kiküldetés meghatározása
A Polgármesteri Hivatalban (és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézményben) kiküldetésnek
minısül:
−

az alap és a kiegészítı tevékenységgel kapcsolatos kirendelés,

−

határon belüli és határon túli együttmőködési szerzıdésen alapuló cserekapcsolat,

−

szakmai konferencián és kiállításokon való részvétel,

−

tanulmányút,

−

pályázat útján elnyert szakmai célú továbbképzés, ösztöndíj.

5. A kiküldetés pénzügyi forrása
A Polgármesteri Hivatalban (és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézményben) a kiküldetés
pénzügyi forrása lehet:
−

költségvetési támogatás,

−

saját bevétel,

−

pályázaton elnyert pénzösszeg.
II.
A BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJE

Belföldi kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkaszerzıdésben rögzített munkahelytıl eltérı
helyen történı munkavégzés.
1. Belföldi kiküldetések rendje
1.1. Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan csak a
polgármesteri hivatallal köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban álló alkalmazott lehet.
1.2. Belföldi kiküldetés esetében a kereskedelmi forgalomban kapható „Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” B. 18-70. r.sz. formanyomtatványt
(1. melléklet) kell kitölteni.
1.3. A belföldi kiküldetési utasítást a kiküldetés megkezdése elıtt kell kitölteni, és azt a kiküldetést
elrendelınek alá kell írni.
A bizonylat-nyomtatványt a szükséges mellékletekkel (közlekedési, szállás és egyéb költségekrıl szóló számlákkal) együtt kell – a kiküldetést elrendelıvel aláíratva és a hivatal dolgozója által ellenırizve - a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára leadni a kiküldetés befejezését követı 3 munkanapon belül.
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1.4. A kiküldetés a köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló
személyre nézve – különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára, vagy
egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.
1.5. Nem kötelezhetı beleegyezése nélkül más helységben végzendı munkára a nı terhessége
megállapításának kezdetétıl gyermeke hároméves koráig, vagy a gyermekét egyedül nevelı
férfi a gyermeke 3 éves koráig.
2. A belföldi kiküldetések elszámolása
2.1. Kiküldetési elıleg
A belföldi kiküldetéshez a költségek finanszírozására elıleg igényelhetı, melyet az aláírt és
megfelelıen kitöltött kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatvány bemutatásával lehet
igényelni, a kiküldetés megkezdését megelızı 3 munkanappal.
A kiküldetési elıleg folyósítására az alkalmazott saját fizetési számlájára átutalással vagy készpénzben történı felvétel útján kerülhet sor.
Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett kiküldetési elıleghez
képest, annak megtérítése átutalással vagy készpénzben történı kifizetéssel történhet meg.
A kiküldetési elıleg esetleges többletét elszámoláskor a pénztárba vissza kell fizetni.
Kiküldetési elıleg folyósítása esetén további elıleg csak abban az esetben igényelhetı, ha a felvett elıleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt.
A kiküldetési elıleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni a polgármesteri hivatal Pénzkezelési szabályzatában foglaltakra is.
2.2. A belföldi kiküldetésben résztvevı alkalmazottat megilletı költségtérítések
2.2.1. Élelmezési költségtérítés (napidíj)
A belföldi kiküldetésben lévı köztisztviselınek, közalkalmazottnak, munkaviszonyban álló
dolgozónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére a kiküldetés tartamára
élelmezési költségtérítés (napidíj) jár.
A napidíj számlával igazolt összegként vagy költségátalányként egyaránt elszámolható. (választania kell a kiküldöttnek, melyik módot kívánja alkalmazni)
A napidíj elıleg kifizetésébıl SZJA elıleget kell levonni.
A polgármesteri hivatalnak nyilatkoztatnia kell a kiküldött személyt
- ha felmerülı költségeit számlával kívánja igazolni - a bevétellel szembeni elszámolható költséghányadról és a levonandó SZJA elıleg mértékérıl.
2.2.1.1. Munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állók napidíja
A belföldi kiküldetésben lévı közalkalmazottat, dolgozót az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) illeti meg.
A belföldi napidíj átalány mértéke legalább 500 Ft/nap, melyet nem kell számlával igazolni.
Nem fizethetı napidíj, ha a távollét idıtartama nem éri el a 6 órát, illetve ha az étkezést a munkáltató a kiküldetés helyszínén biztosítja.
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Szálloda igénybevétele esetén, ha a szállodai számla a kötelezı reggelit tartalmazza, akkor a napidíjat 20%-kal csökkenteni kell.
A napi díj átalányként is elszámolható, ha a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
álló személy rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Ennek összegét az 1 napra megállapított
napidíj átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell
meghatározni.
A közalkalmazottnak az SZJA tv. 25. §-a alapján az élelmezési költségtérítésbıl (napidíjból)
nem önálló tevékenységbıl származó jövedelme keletkezik.
2010. január 1.- tıl nem lehet igazolás nélkül elszámolni a napidíj összegét. A napidíj teljes öszszege bevétel, a kiküldött a személyi jövedelemadó bevallásában számol el a nevére szóló számla alapján az étkezéssel felmerült költségeivel. Ha számlával nem rendelkezik a kiküldött személy, akkor az összes bevétel adóköteles jövedelem lesz.
2.2.1.2. Köztisztviselık napidíja
A belföldi kiküldetésben lévı köztisztviselıt az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) illeti meg.
A belföldi napidíj átalány mértéke a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra esı összegének 25 %-a, melyet nem kell számlával igazolni. (a jelenleg érvényes illetményalap 38.650 Ft/hó.)
A napidíj kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni, és ezt 10 forintra kerekítve kell megállapítani.
A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idı a 8 órát nem éri el.
Nem fizethetı napidíj, ha a távollét idıtartama nem éri el a 4 órát, illetve ha az étkezést a munkáltató a kiküldetés helyszínén biztosítja.
A napidíj átalányként is elszámolható, ha a köztisztviselı havonta rendszeresen kiküldetésben
végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.
A köztisztviselınek az SZJA tv. 25. §-a alapján az élelmezési költségtérítésbıl (napidíjból) nem
önálló tevékenységbıl származó jövedelme keletkezik.
2010. január 1.- tıl nem lehet igazolás nélkül elszámolni a napidíj összegét. A napidíj teljes öszszege bevétel, a kiküldött a személyi jövedelemadó bevallásában számol el a nevére szóló számla alapján az étkezéssel felmerült költségeivel. Ha számlával nem rendelkezik a kiküldött személy, akkor az összes bevétel adóköteles jövedelem lesz.
2.2.2. Belföldi utazási költségtérítés
Ha az utazás vasúton történik, akkor a II. osztályú teljes-áru, vagy 50 % kedvezményt tartalmazó I. osztályú menetjegy, valamint IC, vagy egyéb pótjegy téríthetı.
Ha az utazás autóbuszon történik, akkor az utazás teljes költségét meg kell téríteni.
2.2.3. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata
Személygépkocsival történı utazás esetén a költségelszámolás alapja a 2. melléklet szerinti eseti
belföldi Kiküldetési rendelvényben (B.18-73/új/r.sz.) feltüntetett kilométer távolság.
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A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képezı út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.
Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - módosított
- 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §. (2) bekezdésében meghatározott alapnorma átalányt,
(vagy a 4.§. (1) bekezdésében meghatározott mőszaki norma + korrekciós tényezık) valamint az
APEH által közzétett üzemanyagárat kell figyelembe venni.
A gépjármő fenntartási költségtérítésének fizetése az SZJA törvény 3. mellékletének II/6.
pontjában meghatározott 9 Ft/ km összegő normaköltséggel történik.
Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége.
Ha a munkáltató az SZJA törvény 3. mellékletének II/6. pontjában meghatározott adómentes
összegtıl (9.-Ft/km) magasabb összegő fenntartási költségtérítésben részesíti a kiküldetésben
részesülı személyt, akkor abból adóelıleget kell levonni. Ebben az eseten a köztisztviselınek,
közalkalmazottnak, munkavállalónak adóköteles jövedelme keletkezik.
A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetıt nem illeti meg gépjármővezetıi pótlék.
A kiküldetések során csak a saját vagy a házastárs tulajdonában lévı személygépkocsi használható. A felmerült költségek elszámolásához szükséges a forgalmi engedély és a kötelezı biztosítás befizetését igazoló szelvény másolata.
A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO biztosítás megléte.
A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehetı igénybe, ha az alkalmazott elızetesen
írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem
tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a Polgármesteri Hivatallal (és a hozzá tartozó önállóan
mőködı intézménnyel) szemben.
A nyilatkozatot a 4. melléklet szerint kell kiállítani.
A nyilatkozat egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes.
Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot kell adni.
A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell
jelenteni.
A nyilatkozatot a személyzeti ügyintézınek a dolgozó személyi anyaga között kell megıriznie.
2.2.4. Egyéb költségtérítés
Kiküldetés esetén a 2.2.1. 2.2.2. és 2.2.3. pontokon túlmenıen a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfizetni a kiküldetése során felmerülı szükséges és igazolt többletköltségeket.
A belföldi hivatalos kiküldetéssel közvetlenül felmerülı, egyéb költségként számolható el:

−

a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülı helyi közlekedési költség,

−

szállás költség.

A belföldi kiküldetés során felmerült az egyéb költségtérítés közé tartozó költség kizárólag a
Polgármesteri Hivatal (a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmény) nevére szóló számla alapján számolhatók el.
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A kiküldetés során az üzleti megbeszéléseken, találkozókon felmerült étkezés kiadásait reprezentációs költségként kell elszámolni.
Nem számolhatók el a belföldi hivatalos kiküldetés során a személyes szükséglet kielégítését
szolgáló kiadások pl. orvosi költség, gyógyszer, ital, ruházat, stb.
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személyeket nem lehet belföldi kiküldetésbe küldeni.
Ha a költségvetési szerv feladat ellátása, céljának elérése érdekében történik a megbízási jogviszony, vagy vállalkozási szerzıdés keretében foglalkoztatott személyek esetlegesen ilyen célú
felmerült költségeinek elszámolása, akkor azt a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. tv. alapján a magánszemélynek az önálló tevékenységbıl származó jövedelemre vonatkozó szabályok
szerint kell elszámolni.
III.
A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJE
Külföldi kiküldetés a belföldi illetıségő magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a
kifizetı tevékenységével összefüggı feladat ellátása érdekében a Magyar Köztársaság területén
kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az elızıekkel kapcsolatos külföldre történı
utazás.
1. A külföldi kiküldetés rendje
1.1. A külföldi kiküldetés alanya a polgármesteri hivatallal (hozzá tartozó önállóan mőködı intézménnyel) munkaviszonyban, köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemély
lehet.
1.2. A külföldi kiküldetést a 3. mellékletben található Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámoláson B.7300-261. új nyomtatványon kell elrendelni, melyet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetı aláírásával igazol. A kiküldetési rendelvényt valamint az elszámolandó költségekrıl szóló számlákat együtt kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára leadni.
Külföldi kiküldetést az azt alátámasztó bizonylat alapján lehet elrendelni.
(pl. konferenciára történı meghívás, testvérvárosi, testvérintézményi kapcsolatok esetében a
meghívó város, intézmény vezetése által történı meghívólevél, stb.)
2. A külföldi kiküldetések költségelszámolásának rendje
Külföldi kiküldetés során adható napidíj mértéke nincs jogszabályban meghatározva. Iránymutatásként szolgálhat a tartós külszolgálatot teljesítı köztisztviselık és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérıl és azok kifizetésérıl
szóló 3/2009. (III. 27.) KüM rendelet 1. sz. melléklete.
Célszerő a külföldi kiküldetés során adható napidíj összegét legalább uniós és harmadik országbeli viszonylatban az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (polgármesteri hivatal esetében képviselıtestületi határozatban) szabályozni.
A külföldi hivatalos kiküldetés költségeinek fedezetére történı valutavásárlás, valamint a devizaszámláról való valutafelvétel során a devizakorlátozások megszüntetésérıl, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény elıírásait kell alkalmazni.
A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton
külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos deviza- középárfolyamának, olyan külföl-
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di pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB
által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.
A külföldi pénznemrıl történı átszámításhoz

−

bevétel esetében a bevételszerzés idıpontjában,

−

kiadás esetében a teljesítés idıpontjában,

érvényes középárfolyamot kell alkalmazni.
Lehetséges megoldás még:
Ha a magánszemély a fent említett esetekben rendelkezik az ott meghatározott idıpontot - a külföldi pénz eladása esetén - követı 15 napon, illetve - külföldi pénz vétele esetén - megelızı 15
napon belül pénzforgalmi szolgáltató által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történı átszámításhoz;
Lehetséges megoldás még:
A magánszemély a kifizetınek tett nyilatkozattal a tıle származó bevételei tekintetében, egyébként az adóbevallásában tett nyilatkozattal választhatja, hogy az adóévre bevallott jövedelme
alapját képezı külföldi pénznemben megszerzett valamennyi bevételének forintra történı átszámításához a megszerzésük napját megelızı hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.
2.1. Kiküldetési elıleg
A külföldi kiküldetéshez kiküldetési elıleg igényelhetı a kiküldetés megkezdését megelızıen 3
munkanappal.
A kiküldetési elıleg folyósítására az alkalmazott saját fizetési számlájára átutalással vagy készpénzben történı felvétel útján kerülhet sor.
Ehhez a „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” címő nyomtatványon az 1. és 2.
pont megjelölt részeinek kitöltésével, a várható úti és szállás költség, valamint egyéb kiadások,
illetve a várható váltási árfolyam figyelembevételével forintban kifejezve kell a bruttó pénzöszszeget megigényelni.
Ezen a nyomtatványon kérhet a kiküldetésben részt vevı napidíj elıleget is.
A külföldi napidíj elıleg kifizetésébıl SZJA elıleget kell levonni.
A Polgármesteri hivatalnak nyilatkoztatnia kell a kiküldött személyt a bevétellel szembeni elszámolható költséghányadról és a levonandó SZJA elıleg mértékérıl.
A kiutazáshoz szükséges valutát a kiutazó is megvásárolhatja, illetve a külföldön felmerülı
költségeket bankkártyával is kiegyenlítheti. A valutaváltásról szóló bizonylatot, valamint a
bankkártya külföldi használatát igazoló bizonylat másolatát a kiküldetési utasítás és költségelszámoláshoz kell csatolni. Akkor is így kell eljárni, ha a kiküldött maga elılegezi meg a költségeit, útielıleget nem igényel.
Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett kiküldetési elıleghez
képest, annak megtérítése átutalással vagy készpénzben történı kifizetéssel történhet meg.
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A kiküldetési elıleg esetleges többletét a Polgármesteri hivatal pénztárába az elszámolással
egyidejőleg vissza kell fizetni.
Kiküldetési elıleg folyósítása esetén további elıleg csak abban az esetben igényelhetı, ha a felvett elıleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt.
A kiküldetési elıleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni a Polgármesteri hivatal Pénzkezelési szabályzatában foglaltakra is.
2. 2. A külföldi kiküldetés során felmerülı költségtérítések
2.2.1. Külföldi kiküldetési napidíj
A külföldi napidíj összege a kiutazó étkezéseinek fedezetére szolgál, így annak igénybevétele
esetén a kiküldetésben résztvevı a Polgármesteri hivatal felé saját étkezésérıl számlát nem
nyújthat be.
A kiküldetés tényleges idıtartama az indulás és az érkezés tényleges idıpontja között eltelt idı.
A tényleges idıpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén
az indulás szerinti idıpontot egy órával megelızıen, illetıleg az érkezést követı egy órát hozzáadva kell alapul venni azzal, hogy a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell
adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat.
Ha a maradék órák száma eléri a 8 órát, akkor ezt is egész napként kell figyelembe venni. Ha a
maradék órák száma 8 óránál kevesebb, akkor azt figyelmen kívül kell hagyni.
A külföldi kiküldetési napidíj a kiküldött személynél adóköteles jövedelemnek minısül.
2010. január 1.-tıl nem lehet 30 %-ot igazolás nélkül elszámolni a külföldi napidíj összegébıl.
A külföldi napidíj teljes összege bevétel, a kiküldött a személyi jövedelemadó bevallásában számol el a nevére szóló számla alapján az étkezéssel felmerült költségeivel. Ha számlával nem
rendelkezik a kiküldött személy, akkor az összes bevétel adóköteles jövedelem lesz.
Nem számolható el napidíj, ha a kiutazó teljes ellátásban részesül.
2.2.2. Külföldi utazási költségtérítés
A külföldi utazási költségtérítés szabályai megegyeznek a II. fejezet 2.2.2 és 2.2.3. pontjában
foglaltakon túl azzal, hogy repülın történı utazás esetében a turista osztályú menetjegy téríthetı
meg.
Vonaton, hajón, kompon történı utazás esetében II. osztályú, vagy turista osztályú menetjegy
téríthetı meg, mely magában foglalja a hálókocsi, kabin árát is.
2.2.3. Egyéb költségtérítés
A külföldi hivatalos kiküldetés során csak a kiküldetéssel kapcsolatosan felmerülı költségek
számolhatók el, így különösen

−

helyi közlekedési költség,

−

konferenciák részvételi, regisztrációs költsége,

−

vízum díj,
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−

személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás díja,

−

elıre lefoglalt szállás költsége, (itt meghatározható a besorolás szerinti kategória
is)

−

a hivatali feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások (pl.: hivatalos
telefon, fax, fénymásolás díja).

A felmerült költségek igazolására külföldön is a Polgármesteri hivatal (vagy a hozzá tartozó
önállóan mőködı intézmény) nevére és címére kiállított számla fogadható el.
A kiküldetés során az üzleti megbeszéléseken, találkozókon felmerült étkezés kiadásait reprezentációs költségként kell elszámolni.
Az idegen nyelven kiállított, illetve befogadott idegen nyelvő bizonylaton azokat az adatokat,
megjelöléseket, melyek a megbízható, valóságnak megfelelı adatrögzítéshez, könyveléshez
szükségesek, - a könyvviteli nyilvántartásban történı rögzítést megelızıen magyarul is fel kell
tüntetni.
2.2.4. Úti jelentés
Minden külföldi utazásról hazatérı kiküldöttnek a hazaérkezés napjától számított maximum 2
héten belül úti jelentést kell készítenie és azt a kiküldetést elrendelı részére át kell adnia.
Az úti-jelentésnek a vezetık és egyéb érdekeltek részére történı megküldése a kiküldött feladata.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A szabályzatot jogszabályi változás esetén aktualizálni kell, melynek elvégzéséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetıje felelıs.
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2. melléklet
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3. melléklet
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4. melléklet
Nyilatkozat
a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez
Alulírott
......................................................................................................
(név)
........................................... (lakcím), a ................................................................... dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) (*) lévı személygépkocsit
hivatalos célra igénybe kívánom venni.
A személygépkocsi
- típusa: .........................................................................
- forgalmi rendszáma: ..................................................
- forgalmi engedélyének száma: ..................................
- mőszaki érvényessége: ..............................................
- hengerőrtartalom: ......................... köbcentiméter
- üzemanyag oktánszáma: .......................
- tulajdonosának neve: .................................................
Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a módosított
60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal történı elszámolást.
Tudomásul veszem, hogy a fenntartási költségtérítés – a szervezetünk gépjármővek igénybevételének és használatának rendjére vonatkozó szabályzatában foglaltaknak megfelelıen – a mindenkor
hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével történik.
Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) (∗) lévı személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel - kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelıssége körébe tartozó eseteket - nem lépek fel Gyomaendrıd
Város Polgármesteri Hivatalával (önállóan mőködı intézményével) szemben.
......................................., 2010.........................
..................................................
nyilatkozattevı aláírása
(∗) a nem kívánt részt törölni kell
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23. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Anyag- és eszközgazdálkodás, számviteli politikában nem szabályozott feladatainak szabályzata
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál (5500 Gyomaendrıd Szabadság tér 1.) (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott elıírásait az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) 20. § (3) bekezdés d) pontja alapján a következık szerint szabályozzuk:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a számviteli politikában nem szabályozott anyag- és
készletgazdálkodási szabályokat.
2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan anyag, eszköz, munkatárgy, dekorációs és
protokoll jellegő tárgy, kis értékő tárgyi eszköz (a továbbiakban együtt: eszköz) raktározására, felhasználására, nyilvántartására, mely a Polgármesteri Hivatal tevékenységi körébe tartozó szakmai
feladatok ellátáshoz szükséges.
3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott dolgozójára.
II.
AZ ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Az eszközök igényfelmérése: Az eszközök igényfelmérése a költségvetési koncepció készítésekor, valamint a költségvetés tervezés elıkészítési szakaszában történik.
Az
- irodaszerek, fénymásoló papírok, leporellók igényfelméréséért a Hatósági Osztály,
- a dekorációs és protokoll jellegő tárgyak igényfelméréséért a Titkárság,
- a számítástechnikai eszközök igényfelméréséért a rendszergazda,
- minden további eszköz igényfelméréséért a Pénzügyi Osztály a felelıs.
2. Az eszközök beszerzése: Az eszközök beszerzése a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési szabályzatának és a Beszerzések lebonyolítása szabályzatának rendelkezései szerint történik.
3. Az eszközök nyilvántartása: Az eszközök készletének, felhasználásának nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített X-Raktár III. megnevezéső szoftverrel történik.
4.1. Az eszközök átvétele:
A megrendelt eszközök átvétele alapvetıen kétféle formában történhet:
- a szállító telephelyén, vagy
- Polgármesteri Hivatalban.
4.2. Az eszközök átvételéért felelıs személyek:
- irodaszerek, fénymásoló papírok, leporellók átvételéért a Hatósági Osztály kijelölt dolgozója,
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- a dekorációs és protokoll jellegő tárgyak átvételéért a Titkárság kijelölt dolgozója,
- a számítástechnikai eszközök átvételéért a rendszergazda,
- karbantartási eszközök átvételéért a munkakörében erre a feladatra kijelölt dolgozó,
- minden további eszköz átvételéért a Pénzügyi Osztály kijelölt dolgozója a felelıs.
4.3. Az eszközök átvételének mennyiségi és minıségi ellenırzése:
Az átvételért felelıs személyek az általuk közvetlenül átvett eszközöket azonnal kötelesek ellenırizni, hogy azok mennyiségileg, minıségileg megfelelnek-e a követelményeknek.
Külsı szállító által történt leszállítás esetén az eszközök átvételénél nem kell ellenırizni a szállítmány azon minıségi adatait, amelyeket a szállító írásbeli mellékleten tanúsított, továbbá amelyekre
jótállási kötelezettséget vállalt.
Csomagolt eszközök átvételénél amennyiben a csomagoláson külsérelmi nyomok nem látszanak és
a mennyiségi, valamint a minıségi ellenırzésre csak a kicsomagolás után kerül sor, a szállítmány
kísérı okmányaira e tényt rá kell vezetni.
Ha a beszállított eszközök átvételénél akár mennyiségi, akár minıségi hiányosságok állapíthatók
meg, ezekrıl a szállítást végzı jelenlétében jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvet legalább
2 példányban kell elkészíteni és azokat az érdekelteknek el kell juttatni egy-egy példányban (szállító, fuvarozó, könyvelés, polgármesteri hivatali dolgozó).
A hiányosságok megállapítása után a szállítmányt a jegyzıkönyvben foglaltak szerint szabályszerően be kell vételezni, és gondoskodni kell a tárolásáról.
5. Az eszközök nyilvántartásának folyamata:
5.1. Az eszközöket a nyilvántartó programba a Pénzügyi Osztály vételezi be, a számla, vagy szállítólevél alapján.
5.2. A bevételezett eszközöket átadja, a nyilvántartásban átvezeti az eszköz raktározásáért, tárolásáért, nyilvántartásáért felelıs dolgozónak. Ezek:
- irodaszerek, fénymásoló papírok, leporellók esetében a Hatósági Osztály kijelölt dolgozója,
- a dekorációs és protokoll jellegő tárgyak esetében a Titkárság kijelölt dolgozója,
- a számítástechnikai eszközök esetében a rendszergazda,
- kis értékő tárgyi eszközök esetében a vagyonnyilvántartó,
- karbantartási eszközök esetében a munkakörében erre a feladatra kijelölt dolgozója.
5.3. A készleten lévı eszközök tárolását zárt raktári, vagy tároló helységben, illetve zárható szekrényben kell megoldani, ami védi az eszközöket az idıjárás, a környezet káros hatásaitól és a vagyon, vagy egyéb védelmi szempontoknak is megfelelnek.
5.4. Az eszközök felhasználását, kiadását az 5.2. pontban felsorolt dolgozók rögzítik a nyilvántartó
programban, osztály és egyénenkénti bontásban.
Kis értékő tárgyi eszközök esetében az eszközöket ki kell mutatni az eszközökért felelıs személyek
szerint. Nyilvántartás szempontjából meg kell különböztetni:
- kizárólagos személyi használatra kiadott eszközöket,
- közös használatra kiadott eszközöket.
6. Az eszközök készletének leltározása:
A készleten lévı, illetve a kis értékő tárgyi eszközök leltározását a Polgármesteri Hivatal Leltározási szabályzatában foglaltak szerint, az ott meghatározott idıszakokban és szabályok szerint kell
elvégezni.
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III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. A Hivatal anyag- és eszközgazdálkodásában érintett személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban
foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni.
5. Az 1. pontban megjelöltek, amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása, konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni.
6.

Rendelkezéseit a hatálybalépését követıen kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg a korábban érvényben volt szabályzat hatályát veszti.
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24. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál (5500 Gyomaendrıd Szabadság tér 1.) (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó elıírásokat az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 20. § (3) bekezdés e) pontja alapján a következık szerint szabályozzuk:
I.
Általános rendelkezések
1. A szabályzat célja: hogy meghatározza a Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában
lévı helyiségek és berendezések használatának módját és feltételeit.
2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában lévı
helyiségekre, valamint berendezésekre.
3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott dolgozójára.
II.
A helyiségek használatára vonatkozó szabályok
1. A helyiség fogalma: a helyiség a rendeltetésének megfelelıen épületszerkezettel minden irányból körülzárt tér.
2. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában lévı helyiségek szolgálják a szervezetünk
alaptevékenységének ellátását.
3. A helyiségek a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott munkarend szerint használhatók. Ettıl eltérı használat engedélyezésére a jegyzı jogosult.
4. A feladatellátást szolgáló helyiségek
− rendeltetésszerő használatának biztosítása,
− rendjének, és
− tisztaságának megırzése
minden dolgozó kötelessége.
5. Amennyiben a helyiségek használata során bármilyen mőszaki rendellenesség jelentkezik, azt
haladéktalanul jelezni kell írásban a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási, valamint a
Pénzügyi Osztály vezetıje felé.
6. A helyiségek használata során mindenkinek be kell tartani a munka- és tőzvédelmi elıírásokat.
7. A helyiségekbıl való távozáskor (nem csak a munkaidı végeztével) – a vagyon és tulajdonvédelem miatt – azokat zárni kell.
8. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehet.
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9. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában lévı helyiségek nem adhatók bérbe. Azok a
Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzati szervek mőködésével szorosan összefüggı rendezvények számára biztosíthatóak térítésmentesen. A használatra vonatkozó szándékot a tervezett rendezvény megtartásának idıpontja elıtt legalább 5 nappal a jelen szabályzat 1. számú melléklete
szerinti igénylı lapon jelezni kell a Titkárság (titkárnı) felé, aki koordinálja a helyiségek használatát. A helyiséghasználatot a jegyzı engedélyezi.
Az engedélyeztetési eljárás nem vonatkozik a családi rendezvények (esküvı, névadó) megtartására.
Családi rendezvényt a díszteremben kivételesen lehet tartani, ezen ünnepségek helyszínéül elsıdlegesen a tanácskozótermet kell használni. A rendezvényekkel kapcsolatos terem használat biztosításáért az anyakönyvvezetı felel, ezeket köteles a portán vezetett nyilvántartásba bevezetni. Az elıre
meghirdetett Képviselı-testületi ülések idıpontjaira családi rendezvény céljára nem engedélyezhetı a terem használat.
III.
A gépek, berendezések és felszerelések használatára vonatkozó szabályok
1. Gépek, berendezések és felszerelések: a rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett, az államháztartás szervezete tevékenységét szolgáló számítás- és ügyvitel-technikai stb.
eszközök.
2. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában lévı gépek, berendezések és felszerelések
(továbbiakban: berendezések) szolgálják szervezetünk alaptevékenységének ellátását.
3. A berendezések kezelése, használata során az alábbi szabályok betartásával kell eljárni:
− Minden olyan elıírást be kell tartani, amely a berendezés kezelési útmutatójában, ennek hiányában szervezetünk által kiadott kezelési útmutatóban szerepel.
− Be kell tartani a munka- és tőzvédelmi elıírásokat.
− Tilos a berendezések elektromos csatlakozásait megbontani.
− Tilos a berendezések részeit, egységeit áthelyezni, a burkolatokat, csatlakozásokat
megbontani.
4. Minden dolgozó köteles a rendelkezésére bocsátott berendezéseket rendeltetésszerően használni,
azok mőszaki állapotát – a tıle elvárható módon – figyelemmel kísérni. Minden meghibásodást
írásban jelenteni kell az aljegyzı vagy a Polgármesteri Hivatal informatikusa, illetve a Pénzügyi
Osztály vezetıje felé.
5. Minden dolgozó egyénileg felelıs a részére személyes használatára átadott berendezésekért.
6. A Polgármesteri Hivatalból berendezéseket csak a jegyzı engedélyével lehet kivinni. Az elszállítást minden esetben bizonylatolni kell.
7. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában lévı berendezésekkel külsı igénybevevık
felé szolgáltatás nem nyújtható. Kivételt képez ez alól a Pénzügyi Osztályon található fénymásoló, amely térítés ellenében használható, amennyiben ez a Polgármesteri Hivatal ügyfeleinek
hivatalos ügyintézéséhez szükséges.
8. A külsı igénybevevık részére teljesített szolgáltatások díját az aljegyzı határozza meg.
9. A végzett szolgáltatással kapcsolatos készpénz befizetési számla elkészítése …… feladatát képezi.
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10. A Polgármesteri Hivatalnál fénymásolót csak az egyedi felhasználói kód alkalmazásával lehet
használni. Az átvett kód titkosságának megırzéséért minden jogosult fegyelmi, e szabályok
megszegésével okozott kárért pedig anyagi- és fegyelmi felelısséggel tartozik.
11. Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályokat az Informatikai szabályzat határozza meg.
12. A gépjármővek használatára vonatkozó szabályokat a Polgármesteri Hivatal hivatali gépjármővek üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó
szabályzata rögzíti.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. A Polgármesteri Hivatalnál dolgozó személyek kötelesek a jelen szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni.
8. Az 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni.
9. A szabályzat aktualizálásáért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, valamint a Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztályának vezetıje felelıs.
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1. sz. melléklet
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
IGÉNYLİ LAP
Megnevezés
Igénylı személy/szervezet
Igényelt helyiség
Rendezvény megnevezése
A rendezvény idıtartama
Résztvevık köre

Kérem a fentiekben megjelölt helyiség használatának engedélyezését.

……………………, 201.. ……………………………..

……………………………
Igénylı aláírása
A helyiség használatát a fentiek szerint engedélyezem/nem engedélyezem.
……………………, 201.. ……………………………..

……………………………
Engedélyezı aláírása
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25. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Reprezentációs kiadások szabályzata
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények
reprezentációs kiadásai felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 20. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a következık szerint szabályozzuk:
I.
A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó
önállóan mőködı intézmények érdekében felmerült és költségvetése terhére elszámolható reprezentációs kiadásokra, valamint üzleti ajándékozásra.
II.
A reprezentáció és üzleti ajándék fogalma
1.) reprezentáció: Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan
mőködı intézmények tevékenységével összefüggı hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami (városi) ünnepek alkalmával ellenérték nélkül
nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram).
Reprezentációnak minısül:
a.) a vezetık, a szervezeti egységek által szervezett szakmai megbeszéléseken,
tárgyalásokon, értekezleteken, egyeztetéseken, bizottsági üléseken, testületi
üléseken,
b.) az egyes belföldi rendezvényeken, (pld. kitüntetés-átadás, városi rendezvények, nemzeti ünnep, évfordulók, köztisztviselıi nap)
c.) a sajtótájékoztatón, valamint
d.) a vezetıi beosztással kapcsolatos vendéglátás keretében
térítésmentesen biztosított étel- és italszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (pld.
utazás, szállás, szabadidıprogram)
2.) ajándék: a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények tevékenységével összefüggı hivatali, szakmai, diplomáciai kapcsolatok
keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint kizárólag erre szóló utalvány)
3.) reprezentációs keret: az 1.) pontban meghatározott termékek és szolgáltatások ellenértékének adott évi költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi kerete.
A reprezentációs keret terhére a következık számolhatók el:
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−

üdítıital,

−

kávé, valamint ízesítıi,

−

tea, valamint ízesítıi,

−

cukrászárú (édes és sós sütemény)

−

szendvics,

−

virág,

−

éttermi vendéglátás,

−

indokolt esetben alkohol,

−

a vendéglátáshoz kapcsolódó utazás, szállás, szabadidıprogram.
III.
Reprezentáció keret és a kerettel rendelkezık

1.) A külföldi és belföldi vendégek hivatalos célú vendéglátására feljogosítottak körét az 1.
számú melléklet tartalmazza.
2.) A reprezentációs keret éves összege a város mindenkori költségvetési rendeletében kerül
rögzítésre.
IV.
Reprezentációs kiadások elszámolása
1.) A reprezentációs kiadások csak a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala, illetve a
hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények nevére és címére kiállított számla ellenében
számolhatóak el. Számlaként csak a számvitelrıl szóló, többször módosított 2000. évi C.
törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi
CXXVII. törvény vonatkozó elıírásainak megfelelıen kiállított bizonylat fogadható el.
2.) A reprezentációs kiadások számláit a teljesítésigazolással együtt Gyomaendrıd Város
3.) Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztálya részére kell továbbítani (leadni). A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell a vendéglátásban részesülık számát is.
4.) A reprezentációs kiadások finanszírozására elıleg igényelhetı. Az elıleg igénylést
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának Házi pénztárában kell kezdeményezni.
Az elıleg összege maximum 100.000 Ft. A kifizetett elıleggel az elıleget felvevı a
pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint köteles elszámolni.
5.) Nem a reprezentációs keretet terheli a helyi önkormányzat által a lakosság széles körét
érintı (nem zártkörő), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományırzı, sport-, szabadidıs és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, valamint a legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedı együttes értékben – résztvevıként azonos értékő ajándék.
V.
Ajándékozási keret és a kerettel rendelkezık
1.) Ajándékozásra a belföldi, illetve külföldi vendégek számára Magyarországon, illetve külföldön hivatalos kiküldetés alkalmával kerülhet sor. Az ajándékozásra jogosultak körét a
2. számú melléklet tartalmazza.
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2.) Az ajándékozásra fordítható éves keret meghatározása a város mindenkori költségvetési
rendeletben történik.
3.)
VI.
Ajándékozási kiadások elszámolása
1.) Az ajándékozással kapcsolatos kiadások csak a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala, illetve a hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények nevére és címére kiállított
számla ellenében számolhatóak el. Számlaként csak a számvitelrıl szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó elıírásainak megfelelıen kiállított bizonylat fogadható el.
2.) Az ajándék beszerzésére, valamint annak kiadására az ifjúsági és sport referens által kerülhet sor, ezért az igények benyújtása is részére történik.
3.) Az ajándéktárgyak beszerzésénél ügyelni kell arra, hogy azok egyedi értéke a 10.000 Ftot lehetıleg ne haladja meg. A 10.000 Ft egyedi érték feletti ajándék beszerzése csak a
polgármester írásbeli engedélye alapján történhet.
4.) Az ajándékok beszerzésével kapcsolatos kiadások számláit a teljesítésigazolással együtt
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztálya részére kell továbbítani
(leadni). A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell az ajándékozott nevét is.
VII.
Záró rendelkezések
1.) A szabályzat aktualizálásáról a Pénzügyi Osztály vezetıje köteles gondoskodni.

1. melléklet
Üzleti vendéglátásra jogosultak köre

Beosztás
Polgármester
Intézményvezetı
2. melléklet
Ajándékozásra jogosultak köre
Beosztás
Polgármester
Intézményvezetı
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26. melléklet a Hivatali SzMSz-hez15

Szabályzat a hivatali gépjármővek üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – a továbbiakban: Hivatal tulajdonában lévı hivatali gépjármővek üzemeltetésére, hivatali illetve magáncélú használatára
vonatkozóan az alábbiak szerint kell eljárni:
I. Hivatali gépjármő üzemeltetése, üzemanyag elszámolása
1.) A Hivatal tulajdonában lévı gépjármővek közúti forgalomban csak a KRESZ-ben elıírt mőszaki állapotban, érvényes menetokmánnyal, forgalmi engedéllyel, kötelezıbiztosítással vehetnek részt.
2.) A személygépkocsik üzemanyag-elszámolásának alapja a menetlevél, amelyet gépkocsinként, naprakészen kell vezetni. A gépkocsi vezetıje köteles a menetlevelet magánál tartani, rovatait eseményszerően a valóságnak megfelelıen vezetni, és a menetlevelet aláírni.
3.) A menetlevél szigorú számadású nyomtatvány, a felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megırizni. A menetlevélen javítást áthúzással, a javítást végzı aláírásával lehet végrehajtani.
4.) A kilométeróra-állásokat az elszámolásokon fel kell tüntetni.
5.) Hivatali gépjármővek:
rendszám típus
üzemanyag fogyasztási
alapnorma
LPC-922 Opel Combo-C Tour Enjoy 1.4-16V Twinport
95 benzin, 6,9 l/100 km
LPC-923 Opel Astra-H Enjoy 1.6-16V Twinport
95 benzin, 7,2 l/100 km
6.) Az üzemanyag és a kenıanyag felhasználás költségét csak számla ellenében lehet elszámolni.
Az üzemanyag elıleg elszámolással megegyezı munkanapon a gépjármővek menetleveleit is le
kell adni.
7.) A tulajdonos a gépjármővek használata során felmerülı költségeket, valamint a fenntartásukkal
kapcsolatos, jogszabályi rendelkezéseken alapuló díjakat, adókat megfizeti.
8.) Az Opel Astra-H Enjoy 1.6-16V Twinport LPC – 923 forgalmi rendszámú gépjármő a polgármester használatában áll. A gépjármőhasználat magába foglalja a gépjármő korlátozás nélküli személyes használatát is, amellyel kapcsolatos valamennyi költség (díj, adó, stb.) megfizetését a tulajdonos viseli.
9.) Az Opel Combo-C Tour Enjoy 1.4-16V Twinport típusú LPC- 922 forgalmi rendszámú gépjármő hivatali célra történı igénylése az 1. sz. melléklettel a Hivatal titkárságán történik, az arra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Az igénylést, az igénybevételt megelızı hét utolsó munkanapjának 12 h-ig kell kitölteni.
10.) A gépjármő igénybevételét az igénybevevı a menetlevél aláírásával igazolja, melyet, az
igénybevételt követıen a gépjármővezetı köteles haladéktalanul megkövetelni.
II. Hivatali gépjármő magáncélú használata

15

2011. május 1-tıl hatályos szöveg lsd. 254/2011.(IV.28.) kt. sz. határozatot
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1.) A LPC – 922 és LPC – 923 forgalmi rendszámú gépjármővek magáncélú használata a Képviselı-testület 254/2011.(IV.28.) határozata alapján 2011. május 1-tıl nem engedélyezett.
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1. sz. melléklet
HIVATALI GÉPJÁRMŐIGÉNYLÉS
Sorszám

Osztály

Ügyintézı

dátum

idı

Célja

Gépjármő igénylés
hely megjelö

Amennyiben terepjáró szükséges, külön jelezni kell az igényléskor!
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT
A hivatali gépjármő üzemeltetésére, hivatali gépjármővek magáncélú használatának elszámolására
vonatkozó szabályzatot megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Kelt
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Aláírás

27. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának vezetékes- és
mobiltelefon használati szabályzata

A szabályzat célja: Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) folyamatos mőködésének biztosítása, a tisztségviselık és vezetı és ügyintézı köztisztviselık (továbbiakban: dolgozók) elérhetıségének biztosítása mellett az ügyintézéssel, intézményirányítással, a városüzemeltetéssel továbbá a döntéshozó testületek tagjaival, partner szervezetekkel fenntartott telekommunikációs kapcsolatban a költségek csökkentése a vezetékes és mobiltelefon rendszer használatának szabályzása útján.
A szabályzat jogforrása: az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja.
1. Vezetékes telefonok használata
1.1 Vezetékes telefon elıfizetések
1.1.1 A Hivatal hagyományos analóg, digitális és VoIP telefon szolgáltatásokat vesz igénybe. A
vezetékes telefon szolgáltatás fıvonali és alközponti mellékekrıl érhetık el.
1.1.2 Fıvonali szolgáltatás önállón csak a kitüntetett munkakörben foglalkoztatott dolgozóknál,
illetve dedikált fax készülékekrıl érhetık el. Minden egyéb fıvonali elıfizetést a vezetékes alközpont fogad.
1.2 Vezetékes telefon alállomások megszemélyesítése
1.2.1 A Hivatalban dolgozók belépéskor az általuk használt vezetékes telefonhoz tartozó PIN kódot
kapnak. Külön PIN kód szolgál a hivatalos és magán beszélgetések lebonyolítására. A PIN kód
alapján a telefon alközpont kizárólag a hívást kezdeményezı mellék számát, a kimenı fıvonalat, a
hívott számot, a beszélgetési idıt és a várható költséget rögzíti.
1.2.2 A jogosult részére a PIN-kódot az aljegyzı osztja ki és tartja nyilván. A PIN kód értesítı levelet és tájékoztatást az 1. melléklet tartalmazza.
1.2.3 A rendszer különbséget tesz a hivatalos és a magán hívások között. A telefonok elıfizetési
díját és a telefonon bonyolított hivatalos beszélgetések díját, az ahhoz kapcsolódó Áfa-t a Hivatal
fizeti.
1.2.4 Amennyiben a dolgozó magánhívást kezdeményez, a rendszer ezt külön dokumentálja, az
így keletkezı költséget a dolgozó viseli. A magánhívásokat kezdeményezı dolgozók névsorát és az
ahhoz tartozó összegeket tartalmazó listát a kommunikációs kapcsolattartó készíti el a megfelelı
programból lekérdezett adatokkal és továbbítja a pénzügyi osztályra, ahol azt feldolgozzák és intézkednek a befizetésérıl.
1.2.4 A dolgozó munkaviszonyának megszőnését követıen a kommunikációs kapcsolattartó haladéktalanul deaktiválja a dolgozó PIN-kódját.
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2. Mobiltelefon elıfizetési szolgáltatás használata
2.1. Híváskezdeményezés vezetékes telefonról mobil elıfizetıi körbe
2.1.1

2.1.2

A dolgozók az 1.1. pontban foglalt vezetékes telefonról a Hivatalban alkalmazott mőszaki
megoldással (GSM adapter) automatikusan mobil-mobil kapcsolaton kommunikálnak a hívott mobil elıfizetıvel. Amennyiben foglalt mindkét mobil adapter úgy a telefonközpont
automatikusan a következı kommunikációs csatornára irányítja a híváskezdeményezést.
Tilos a speciális elıhívó számok alkalmazásával a vezetékes elıfizetıi csatornán hívást
kezdeményezni mobil elıfizetıi körbe.

2.2 Híváskezdeményezési jogosultság önálló mobil elıfizetı szolgáltatással
2.2.1 A Hivatal a Telenor GSM Távközlési Zrt-vel keretszerzıdést kötött komplex mobil távközlési
szolgáltatás nyújtására. A keretszerzıdés alapján a Hivatal Egyedi Szolgáltatási Szerzıdésben (a
továbbiakban: Szolgáltatási Szerzıdés) állapodott meg a mobil távközlési szolgáltatás egyedi feltételeirıl. A Szolgáltatási Szerzıdésben rögzített kedvezményes elıfizetési csomag feltételei a
szerzıdési körbe bevont önkormányzati egyedi elıfizetıkre terjeszthetık ki. A kedvezményes
komplex mobil szolgáltatási körbe (továbbiakban: önkormányzati mobil flottába) egyedi elıfizetıi
körébe az önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai, egyedi szolgáltatási szerzıdéssel
önkormányzati feladatot átvállaló egyéni és társas vállalkozók, gazdasági társaságok valamint ezen
munkáltatókkal munkavállalói jogviszonyban lévı alkalmazottak továbbá családtagjaik elıfizetései
csatlakoztathatók az alábbi feltételek szerint.
a) Általános feltételek: Valamennyi önkormányzati flottába belépı elıfizetés egyedi elıfizetıje (szerzıdéskötıje) Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala a hatályos cégadatokkal. Az egyedi elıfizetıi szerzıdést az önkormányzati flottába bevont hívószám tekintetében a bevonást elrendelı vagy engedélyezı döntése alapján a szerzıdés megkötésére felhatalmazással rendelkezı Hivatali kapcsolattartó köti meg és intézi az elıfizetésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Az egyedi elıfizetıi szerzıdések számlázási információi
a b) pontban részletezett belépési szintek szerint eltérık lehetnek.
b) Belépési szintek: Az önkormányzati flotta elsı körébe a Hivatal mint munkaszervezet elıfizetései tartoznak. Második körbe az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági
társaságok, egyedi szolgáltatási szerzıdéssel önkormányzati feladatot átvállaló egyéni és
társas vállalkozók, gazdasági társaságok, mint munkaszervezetek (továbbiakban együtt:
önkormányzati intézmények) továbbá önkormányzati feladatot átvállaló közhasznú civil
szervezetek elıfizetései tartoznak. Harmadik körbe a Hivatal és a második kör munkáltatóival munkavállalói jogviszonyban lévı alkalmazottak elıfizetései, továbbá az önkormányzati képviselık léphetnek be. A negyedik kört a harmadik kör munkavállalóival egy háztartásban élı PTK szerinti közeli hozzáiratozó családtagok elıfizetései csatlakoztathatók. Az
egyes szintekbe sorolhatók listáját a 3. melléklet tartalmazza.
c) Joghatály: az önkormányzati flottába az egyes elıfizetések a második szinttıl kizárólag az
önkormányzati intézmény, illetve a vele fennálló munkaviszony idıtartamára szól. A Hivatallal és önkormányzati intézménnyel fennálló munkaviszony (munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony), illetve képviselıi mandátum megszőnése esetén a Hivatal kezdeményezi a szolgáltatónál a munkavállaló és negyedik körbe sorolt hozzátartozói elıfizetésének
kivonását az önkormányzati flottából.
d) Döntési kompetenciák: az önkormányzati flotta elsı körébe az Önkormányzat és a Hivatal
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezı testületei, vagy kötelezettség vállalásra jogosult vezetıi döntési kompetenciája alapján kezdeményezett Hivatali tulajdonú korábbi és további
új elıfizetések külön döntés nélkül automatikusan lépnek be. A második körbe az önkormányzati intézmények elsı számú vezetıi írásos kezdeményezése alapján külön engedély
nélkül léptethetı be intézményi és üzleti célú elıfizetések. A harmadik és negyedik körbe a
munkáltató engedélyével és a 2. mellékletben foglalt külön megállapodás aláírásával léphetnek be az alkalmazottak és hozzátartozóik.
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e) Számlázási és fizetési módozatok: Az egyedi elıfizetıi szerzıdés számlainformációkat tartalmazó részében konkrétan meghatározásra kerül a számla címzettje és lakcíme. Az elsı
és második kör esetében a Hivatal vagy az önkormányzati intézmény a címzett és az éves
költségvetése keretében megtervezett elıirányzat terhére egyenlíti ki a számlát. A harmadik és negyedik körbe tartozóknál a szolgáltató a számlát az 2. mellékletben meghatározottak címére küldi meg. Az esedékes szolgáltatási díjat a számlán szereplı személy egyenlíti
ki.
f) Jogok és kötelezettségek: A Hivatal engedélyével az önkormányzati mobil flottába lépett
természetes személyek kötelesek a szolgáltatói számlát az ott feltüntetett esedékességi idın
belül rendszeresen kiegyenlíteni. Amennyiben a kiegyenlítetlen számla a 30 napot meghaladja a munkáltató jogosult a szerzıdött munkavállaló járandóságából az esedékes összeget
levonni és a szolgáltató számára kiegyenlíteni. Amennyiben további két egymást követı
hónapban ismételten késedelmet szenved a számla kiegyenlítése a Hivatal lépéseket kezdeményez az önkormányzati flottából történı kiléptetésre.
g) Vitás kérdések: A Hivatal és engedélyével a kedvezményes elıfizetıi körbe lépett személyek a közöttük esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsısorban békés úton, tárgyalással
oldják meg. Minden egyéb esetben a hatályos jogszabályok és a felek között született megállapodások szerint járnak el.
2.2.2 Az Önkormányzati mobilflottához kapcsolódás feltételeit tartalmazó megállapodás mintáját a
2. melléklet, míg az Önkormányzati flotta belépési szintjeibe tartozók felsorolását a 3. melléklet
tartalmazza.
2.2.3 A 2.2.1 b) pontjában foglalt hivatali elıfizetéseknél a dolgozó nyilatkozik, hogy a hivatali
és magáncélú hívások szétválasztására hívásnaplót vezet vagy átalánydíjas költségtérítést vállal fel.
Elıbbi esetben a hívásnapló bejegyzései alapján kiszámított, utóbbi esetben a havi bruttó számlaösszeg 20%-ának megfelelı összeget kell magáncélú beszélgetések térítéseként a Hivatal pénztárába befizetni.
3. A vezetékes és mobil szolgáltatással kapcsolatos mőszaki és felhasználói nyilvántartásokat az
aljegyzı vezeti.
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1. melléklet a telefonhasználati szabályzathoz

……………………………
részére
Helyben
Tisztelt Munkatárs!
A Polgármesteri Hivatal telefonközpontjához csatlakozó mellékállomásokról külsı – azaz nem
hivatali mellék - hívószámok elérésére kezdeményezett és folytatott telefonbeszélgetések hívásai
regisztrálásra és mérésre kerülnek. Természetesen csak a hívó kódja, a hívott szám és a beszélgetés
ideje kerül rögzítésre.
Ahhoz, hogy városi vonalat (telefonszolgáltatói tárcsahangot) kaphasson, rendelkeznie kell egy 5
jegyő azonosító kóddal.
A kód a rendszerben Önt azonosítja, amely alapján megállapítható, hogy hova, mennyi ideig, milyen értékben telefonált. Tekintve, hogy a mellékelt kódok Önt egyértelmően azonosítják, ezért azt
gondosan ırizze meg és vigyázzon arra, hogy mások tudomására ne jusson.
AZ ÖN HIVATALI BESZÉLGETÉSEI CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÓDJA:
99999
AZ ÖN MAGÁNCÉLÚ BESZÉLGETÉSEI CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ KÓDJA:
00000
A hívás kezdeményezése:
Tárcsahang után a #-es billentyő majd az ötjegyő egyéni kód és ismét a # végül a 9-es billentyő. Ezt
követıen kapunk városi tárcsahangot és lehet a megszokott módon tárcsázni a hívószámot.

Gyomaendrıd, 201… ………………………..

(Megyeri László)
aljegyzı
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2. melléklet a telefonhasználati szabályzathoz
Megállapodás
GSM szolgáltatás igénybevételérıl
„dolgozói” elıfizetés esetében
Mely létrejött Gyomaendrıd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (képv.: ) mint elıfizetı
és………………………(név) …………………………………………………………Sz. alatti lakos (számlafizetı)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. ,

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. április 7-én megállapodást kötött a Pannon GSM zRt- vel mint Szolgáltatóval, mely alapján a Hivatal munkavállalói kedvezményes feltételekkel vásárolhatják meg a mobil telefonokat és üzemeltethetik
azokat.

2. ,

A Hivatal elıfizetıi szerzıdést kötött a Szolgáltatóval, azzal a feltétellel, hogy a megállapodásból származó valamennyi fizetési kötelezettség a Számlafizetıt terheli.

3. ,

A Hivatal vállalja, hogy a számlafizetı kezdeményezésére további…………….db
elıfizetési
szerzıdést
köt,
melyekbıl
származó
fizetési
kötelezettség………………………………t, mint Számlafizetıt terheli.

4.,

A Számlafizetı vállalja, hogy az elıfizetıi szerzıdések alapján a Szolgáltató felé fennálló
fizetési kötelezettségeinek minden esetben, határidıre, maradéktalanul eleget tesz.

5. ,

A számlafizetı tudomásul veszi- és egyben kifejezett hozzájárulását is adja- , hogy fizetési
kötelezettsége elmulasztása esetén az Elıfizetı által a Számlafizetı helyett a Szolgáltatónak teljesített tartozás összegét a Számlafizetı járandóságából letiltsa, továbbá azzal egyidejőleg az elıfizetıi szerzıdés megszüntetése érdekében a szolgáltató felé eljárjon.

6. ,

A Számlafizetı tudomásul veszi, hogy a kedvezményes díjcsomag igénybevételére kizárólag a Hivatallal fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya idıtartama alatt jogosult; a
jogviszonyának megszőnése esetén a Hivatal mint Elıfizetı az elıfizetésrıl a Számlafizetı
javára lemond, a Szolgáltató pedig az elıfizetést átírja a Számlafizetı nevére és díjcsomagját egy- az Elıfizetı által választott- publikus díjcsomagra módosítja.

Gyomaendrıd, 200_________

Számlafizetı

Elıfizetı
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3. számú melléklet a telefonhasználati szabályzathoz
Önkormányzati flotta belépési szintjeibe tartozók felsorolása
Elsı kör:
1) Polgármesteri Hivatal
Második kör
2) Kis Bálint Általános Iskola
3) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda
4) Kner Imre Gimnázium
5) Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
6) Térségi Humánsegítı Szolgálat
7) Egészségügyi Intézmény
8) Térségi Gondozási Központ
9) Városi Könyvtár
10) Közmővelıdési, Közgyőjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
11) Gyomaszolg Ipari Park Kft.
12) Gyomaközszolg Kft.
13) Liget Fürdı Kft.
14) Endrıdi Közösségi Ház
15) Jókai úti óvoda
16) Vásártéri óvoda és bölcsıde
17) Fı úti óvoda
18) Szabadság úti óvoda
19) Selyem úti óvoda
20) Blaha úti óvoda
21) Öregszılıi óvoda
22) Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Közalapítvány
23) Gyomaendrıd Közbiztonságáért Egyesület
24) Önkéntes Tőzoltó Egyesület
25) Gyomaendrıd Közéletéért Egyesület
Harmadik kör
Az elsı és második kör munkáltatóival munkavállalói jogviszonyban lévı alkalmazottak a
munkáltató munkaügyi nyilvántartása szerint, továbbá a 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt önkormányzati képviselık.
Negyedik kör
Külön nyilvántartásban meghatározott személyek
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28. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

A közérdekő adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
1) Gyomaendrıd Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban együtt:
önkormányzat) mőködésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatában
szabályozott irat betekintési és felvilágosítási jog rögzítésével.
2) Az önkormányzat mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba - a jegyzıvel, illetve az önkormányzat belsı szervezeti egységei vezetıivel (továbbiakban: vezetı) történt elızetes egyeztetés
alapján - munkaidıben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton: telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en. A
vezetı a betekintést kérı kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni.
3) Az önkormányzathoz a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. §-a alapján benyújtott, közérdekő adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos tájékoztatási, valamint adatvédelmi feladatokat az adatvédelmi felelıs
látja el.
Elérhetıségei:
Telefon: 66-386-122/129, 66-581-236
Fax: 66-283-288
E-mail cím: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
4) Az adatvédelmi felelıs irányítja az önkormányzati internetes információs portál üzemeltetési és
szerkesztési feladatait, gondoskodik az önkormányzat közzétételi kötelezettségének teljesítésérıl.
5) A közérdekő adat megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet jelezni. Az adatigénylésnek az önkormányzat legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az
igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton az önkormányzat értesíti az
igénylıt. Az igény elutasítása esetén az igénylı bírósághoz fordulhat.
6) A közérdekő adatok megismerésére irányuló eljárásra egyebekben az 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
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29. melléklet a Hivatali SzMSzhez

Belsı kontroll rendszer
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalának Belsı kontrollrendszerét az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervek
belsı ellenırzésérıl szóló többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a következık szerint határozom meg.
A BELSİ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŐKÖDTETÉSE
A költségvetési szerv vezetıje a költségvetési szerv mőködésének folyamatára és sajátosságaira
tekintettel köteles kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a szervezet belsı kontrollrendszerét,
ezen belül folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzéseket (FEUVE) mőködtetni.
A belsı kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belsı szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elıirányzatokkal,
létszámmal és a vagyonnal való szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás
követelményeit.
A belsı kontrollrendszer kialakítása és mőködtetése során a költségvetési szerv vezetıjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.
A belsı kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külsı ellenırzést és belsı ellenırzést végzı szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.
A belsı kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a
költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:
−

a tevékenységeket, mőveleteket szabályszerően, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,

−

teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,

−

megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,

−

megvédje a szervezet erıforrásait a veszteségektıl, és a nem rendeltetésszerő használattól.

A belsı kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak
meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintı változásokhoz.
A vezetésnek és a dolgozók minden szintjének részt kell vennie ebben a folyamatban, hogy a
kockázatokat meghatározzák, és ésszerő biztosítékot biztosítsanak a szervezet kitőzött céljainak eléréséhez.
A belsı kontroll mőveletek sora, amelyek beleszövıdnek a szervezet minden tevékenységébe,
folyamatosan végbemennek azokban, szerves részét képezik annak a módnak, ahogyan a vezetés a szervezetet mőködteti.
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A belsı kontrollrendszer összefonódik a szervezet tevékenységeivel, és akkor a leghatékonyabb, ha teljesen beépül a szervezet struktúrájába.
A szervezet dolgozói állománya a vezetésbıl és a többi dolgozókból tevıdik össze.
Bár a vezetés elsıdleges feladata a felügyelet, a vezetés határozza meg a célokat és általános
felelısséget visel a belsı kontrollrendszerért.
A belsı kontroll biztosítja azokat a mechanizmusokat, amelyek a szervezet céljait veszélyeztetı kockázatok megismeréséhez szükségesek, a vezetésnek kell meghatároznia a belsı kontrolltevékenységeket, valamint figyelemmel kísérni és értékelni azokat.
A belsı kontroll kialakítása a vezetık részérıl jelentıs kezdeményezı magatartást és intenzív
kommunikációs tevékenységet követel meg a dolgozókkal.
A belsı kontroll közvetlenül a szervezet céljaihoz kapcsolódó, vezetés által használt eszköz,
ugyanakkor a többi dolgozók is fontos szerepet játszanak bármiben, ami a szervezetben történik.
A belsı kontroll öt, egymással összefüggı eleme:
−

a kontrollkörnyezet,

−

a kockázatkezelés,

−

a kontrolltevékenységek,

−

az információ és kommunikáció,

−

a monitoring.

Az Áht. 49. §-a (5) bekezdésének t) pontja alapján meghatározott kötelezettségnek megfelelıen
a költségvetési szerv vezetıje az irányítása alá tartozó költségvetési szervrıl a 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet 21. számú melléklet szerint értékelni köteles a belsı kontrollok mőködését.
Az értékelést a költségvetési szerv az éves elemi költségvetési beszámolóval együttesen megküldi az irányító szervnek.
I.
Folyamatba épített elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzésre vonatkozó általános szabályok
Szabályzatkészítési kötelezettség
A polgármesteri hivatal FEUVE szabályzatának kidolgozására
1. az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. § (1) bekezdése, valamint
2. az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet
145/A. §-a,
3. a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenırzéssel kapcsolatban közzétett módszertani
útmutatói, ajánlásai, továbbá
4. a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet
figyelembe vételével került sor.
A szabályzat hatálya
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A szabályzat hatálya a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv folyamatba épített, elızetes,
utólagos és vezetıi ellenırzésére terjed ki, a szabályzat borítóján megjelölt idıponttól.
Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv vezetıje, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje
felelıs:
-

a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
rendeltetésszerő igénybevételéért,
az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelı ellátásáért,
a hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért,
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért, annak teljességéért és hitelességéért,
a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli
rendért,
a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés
megszervezéséért és hatékony mőködtetéséért.
1. A folyamatba épített elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés rendszere

A folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetıje felelıs az államháztartásért
felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv
vezetıje köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és mőködtetni a szervezeten
belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását.
1.1. A FEUVE fogalma
Folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) az Áht. 121.
§-ában meghatározott ellenırzés.
A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelıs szervezeti egység által folytatott elsı szintő
pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer, amelynek létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetıje, a jegyzı felelıs.
1.2. A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok tartalma
A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok magukba foglalják:
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a
kötelezettségvállalások, a szerzıdések a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
b) az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzést, a pénzügyi döntések szabályszerőségi és
szabályozottsági szempontból történı jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelı könyvvezetés
és beszámolás)
1.3. A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok ellátásának megszervezése
A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatoknak, tevékenységnek a szerven belüli, feladatköri
elkülönítése – az Áht. 121. § (2) bekezdésben meghatározott elıírás érdekében – az 1. melléklet
biztosítja.
1.4. A FEUVE rendszer
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A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon
- elveket,
- eljárásokat és
- belsı szabályzatokat,
melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való
- szabályszerő,
- gazdaságos,
- hatékony és
- eredményes gazdálkodás követelményeit.
1.5. A jegyzı felelıssége a FEUVE rendszerrel kapcsolatban
A jegyzı köteles
- olyan szabályokat kiadni,
- olyan folyamatokat kialakítani és mőködtetni a szervezeten belül,
melyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony
és eredményes felhasználását.
A jegyzı köteles
- kialakítani,
- mőködtetni és
- fejleszteni a FEUVE rendszerét.
A FEUVE rendszer kialakításánál, mőködtetésénél, valamint fejlesztésénél a jegyzınek figyelembe
kell venni:
- a polgármesteri hivatal gazdálkodásának folyamatait, így
o a tervezési
o a végrehajtási,
o a beszámoltatási tevékenység feladatait, valamint
- a hivatal egyéb sajátosságait.
A jegyzı köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely a szervezeti és
mőködési szabályzat mellékletét képezi.
1.6. A pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerrel szemben támasztott követelmények
A pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb követelmények,
hogy biztosítsák azt, hogy
a) az intézmény valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban
legyen a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre,
rendeltetésellenes felhasználásra;
c) megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a hivatal gazdálkodásával kapcsolatosan;
d) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek;
e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.
Az ellenırzési jogosítványokra, az utasítási jogok gyakorlására és a beszámoltatásra az Ügyrend
tartalmaz rendelkezéseket.
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A gazdálkodási jogkörök szabályozása:
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának melléklete (Gazdálkodási szabályzat) szerint történik.
1.7. A FEUVE rendszerben alkalmazandó legfontosabb fogalmak (szabályosság, a szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség)
Szabályosság
A szabályosság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység mőködése, tevékenysége
megfelel a vonatkozó szabályoknak, elıírásoknak.
Szabályozottság
A szabályozottság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység mőködése, tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi körébe tartozó
szakfeladata megfelelıen szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, elıírásoknak, egyéb vezetıi rendelkezéseknek.
Gazdaságosság
A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségének optimalizálását jelenti a megfelelı minıség biztosítása mellett.
Hatékonyság
A hatékonyság egy adott tevékenység során elıállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az elıállításokhoz felhasznált források közötti kapcsolat.
Eredményesség
Eredményesség egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt
és tényleges hatása közötti kapcsolat.
1.7.1. A FEUVE rendszer és a szabályosság
A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a szabályosság követelménye a
következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül.
Elvek
Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a jegyzı feladata, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói számára biztosítsa
- a hatályos központi jogszabályok, és más kötelezı szabályozások megismerhetıségét,
- a belsı szabályokhoz való hozzáférést,
- a központi, illetve a belsı szabályzatokkal kapcsolatos információkat a szabályosság betartása érdekében.
Eljárások
A szabályosság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni:
- Gondoskodni kell a hivatalt közvetlenül érintı, a mindennapi tevékenységben alkalmazni
szükséges valamennyi központi jogszabály, elıírás, ajánlás (továbbiakban szabályzat)
könnyő hozzáférhetıségérıl (papír, valamint számítógépes adathordozó segítségével).
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-

-

-

-

A központi szabályok megfelelı alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott területen a
dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való részvételt, illetve
egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, folyóiratok beszerzését, illetve az
internetes honlapokhoz való hozzáférést.
A belsı szabályok alkalmazhatósága érdekében a belsı szabályzatok kezelésének úgy kell
történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhetı legyen.
A belsı szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve egyes
szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve folyamatgazdákat
részletesen tájékoztatni kell az új, végleges szabályokról, szükség esetén munkaértekezlet,
megbeszélés keretében kell gondoskodni a szabályzatok megismertetésérıl.
Az objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot rejtı
o feladatok ellátásánál közremőködı dolgozók, illetve
o tevékenységek folyamatgazdái
figyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes elemeinek betartására.
A központi elıírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a következı
eszközökkel kell biztosítani:
o elızetes vezetıi ellenırzéssel,
o egymásra épülı, egymást ellenırzı folyamatok rendszerével,
o utólagos vezetıi ellenırzéssel,
o független belsı ellenırzéssel.

A szabályosság területén az elızetes vezetıi ellenırzés legfontosabb eszköze a területen dolgozók,
illetve a folyamatgazdák szabályozottsági ismereteinek megismerése beszélgetés, megbeszélés,
beszámoltatás stb. útján.
Folyamatba épített ellenırzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon, s
a folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek
kötelezı legyen az elızı feladat elvégzésének ellenırzése is.
Utólagos vezetıi ellenırzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban
foglaltak betartásának ellenırzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel
stb.
A független belsı ellenırzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot képviselı
területeken gyakrabban ellenırzi a szabályzatok betartását.
Belsı szabályzatok
A szabályosságnak a hatályos központi, valamint a FEUVE és a belsı szabályzatok témakörében
meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során kell érvényesülni.
1.7.2. A FEUVE rendszer és a szabályozottság
A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a szabályozottság követelménye a
következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül.
Elvek
Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a jegyzı feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy a hivatal
- mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem elıtt
tartásával lássa el a belsı szabályozási feladatait, ezekrıl a központi szabályokról tájékozott legyen;
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-

a belsı szabályozásnál figyelembe vételre kerüljenek a képviselı-testület által meghatározott követelmények, célkitőzések, elvárások;
a hatályos jogszabályok alapján kötelezıen elıírt belsı szabályozási követelményeknek
eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belsı szabályok megismertetésérıl;
a hivatal mőködése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek feltárásra kerüljenek, majd elkészítsék a vonatkozó szabályokat elıírásokat.

Eljárások
A szabályozottság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni:
- Meg kell határozni azokat a területeket, mely területek szabályozásáról gondoskodni kell a
központi kötelezı elıírások miatt.
- Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek
o szabályozása (anélkül hogy központi elıírás kötelezıvé tenné) szükséges az intézmény mőködési, szervezeti, illetve az ellátott feladatok sajátossága miatt,
o szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentıs kockázati területet jelöl,
o szabályozását elıtérbe kell helyezni, mivel meghatározó a hivatal tevékenysége
számára.
- Új belsı szabályozás esetén – ha addig még adott területre szabályozás nem történt, illetve
a korábbi terület szabályozási igénye jelentısen megváltozott – a szabályozás elıtt
o elızetes konzultációt kell folytatni a területen dolgozókkal, illetve a területhez
kapcsolódó tevékenységi folyamat folyamatgazdájával,
o csak az elızetes tájékozódást követıen lehet elkészíteni a szabályzat tervezetet,
melyet véglegesítés elıtt ismét meg kell beszélni az érintett dolgozókkal, illetve folyamatgazdákkal.
- A szabályozottság megfelelı minısége érdekében a szabályozottságot idıközönként felül
kell vizsgálni.
- A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a
o a munkafolyamatba épített vezetıi ellenırzés tapasztalatait,
o a független belsı ellenırzés megállapításait, valamint
o a felügyeleti, illetve egyéb külsı ellenırzés észrevételeit
- A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott szabályozási területtel közvetlen kapcsolatban lévı dolgozókkal, illetve a szabályozott mőködési folyamathoz tartozó folyamatgazdákkal.
A megfelelı szabályozottság kialakítása és fenntartása
A megfelelı szabályozottság kialakítása és fenntartása folyamatábráját a 2. melléklet tartalmazza.
Belsı szabályzatok
A polgármesteri hivatal vonatkozásában a belsı szabályzatok alatt valamennyi, a hivatal mőködését
alapvetıen meghatározó, írásban rögzített, a szervezetre nézve kötelezı elıírást, követelményt
meghatározó dokumentumot érteni kell.
Belsı szabályozás körébe így a következık tartozhatnak:
- szervezeti és mőködési szabályzat a mellékleteivel,
- tervek (mint pl. közép és hosszú távú program, költségvetési rendeletben meghatározott
költségvetési terv, és a hivatalra vonatkozó eljárási szabályai, likviditási terv, elıirányzatfelhasználási ütemterv stb.),
- rendeletek (pl. költségvetési rendelet, vagyongazdálkodási rendelet és szabályzat)
- mőködéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos szabályok,
- pénzügyi és gazdálkodási szabályok.
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1.7.3. A FEUVE rendszer és a gazdaságosság
A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a gazdaságosság követelménye a
következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül.

Elvek
Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a jegyzı feladata, hogy a feladatai
ellátására szolgáló
- bevételi és kiadási elıirányzatokkal,
- a létszám elıirányzattal, valamint
- a rendelkezésre álló vagyonnal
úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit.
Cél a megfelelı árú beszerzése a legalacsonyabb áron.
A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségei – a minıség fenntartása mellett – optimalizálva legyenek.
Egy szervezet akkor mőködik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erıforrásokból
költséghatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi erıforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek.
Eljárások
A gazdaságosság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni:
- Gazdaságossági számításokat kell végezni
o a bevételi és kiadási elıirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában.
Erre azért van szükség, mert nem gazdaságos a kiadási elıirányzatok felhasználása
akkor, ha nem veszik figyelembe azt, hogy mikor honnét lehet legolcsóbban megszerezni a mőködéshez, feladatellátáshoz szükséges eszközöket, készleteket, vásárolt szolgáltatásokat.
o a létszám-elıirányzatok felhasználása tekintetében.
A létszám-elıirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszám szükségletet
a legolcsóbban oldják meg.
o a vagyongazdálkodás során.
A vagyongazdálkodás során fontos a gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani, hogy az adott feladat ellátását hogyan lehetne a meglévı vagyonnal úgy ellátni, hogy az a legkevesebb költséggel járjon. (Nem mőködik egy szervezet, vagy
szervezeti egység gazdaságosan akkor, ha egy indokoltnál nagyobb épületben mőködik, stb)
- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat az elıirányzatokat, melyek gazdaságosság tekintetében a
legnagyobb kockázatot rejtik.
A gazdaságosság növelése érdekében számításokkal alátámasztott módszereket, eljárásokat kell
javasolni.
- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak gazdaságossága
szempontjából. Felelısöket kell kijelölni a gazdaságossági számítások elvégzésére,
kedvezıbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására.
- A gazdaságosság szem elıtt tartása érdekében folyamatosan ellenırizni kell azokat a
forrásokat, melyektıl a szerv beszerzi a feladatellátáshoz szükséges külsı forrásokat. A
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lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni és mindig a legkedvezıbb ajánlatot
kell választani.
Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban
A FEUVE rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következık:
- pénzügyi-gazdálkodási területen anyag, készlet, vásárolt szolgáltatások beszerzésével
foglalkozó tevékenységek,
- a létszám és személyi juttatás elıirányzatai és felhasználása.
Belsı szabályzatok
A gazdaságosság követelménye érvényesítéséhez az önköltség-számítási szabályzat nyújthat segítséget.
Amennyiben a gazdaságossági számításokhoz nem áll rendelkezésre megfelelı részletezettségő
adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról,
hogy a gazdaságossági számítások elvégezhetıek legyenek.
1.7.4. A FEUVE rendszer és a hatékonyság
A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben a hatékonyság követelménye a
következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül.
Elvek
Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a jegyzı feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit.
A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, a
- bevételi és kiadási elıirányzatokkal,
- létszám-elıirányzattal. valamint
- a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során.
A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, nyújtott
szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, nyújtásához felhasznált források közötti
kapcsolat megfelelı legyen.
A tevékenység akkor hatékony, ha a szerv a lehetı legkevesebb tárgyi és munkaerı felhasználásával
- a lehetı legtöbb, és
- legjobb minıségő
feladatellátást végez (beleértve a feladatkörébe tartozó szolgáltatás-nyújtási tevékenységét is).
Eljárások
A hatékonyság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni:
- Hatékonysági számításokat kell végezni
o a bevételi és kiadási elıirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában.
Ekkor vizsgálni kell, hogy a legtöbb, illetve legjobb minıségő feladatellátás, illetve
szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe
venni, a legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt
szolgáltatást igénybe venni.
o a létszám elıirányzatok felhasználása tekintetében.
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A létszám-elıirányzatok felhasználása vonatkozásában az intézménynek vizsgálnia
kell, hogy a minıség javítása, vagy legalább is szinten tartása mellett, minél több
feladatot hogyan tud a legkevesebb létszám, illetve személyi juttatás elıirányzat
igénybevételével ellátni.
o a vagyongazdálkodás során.
A vagyongazdálkodás során a hatékonysági vizsgálat középpontjában az állhat,
hogy a rendelkezésre álló vagyon megfelelıen kihasznált-e, mivel a felesleges, a
feladatellátáshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelıen hasznosított vagyon a
szervezet nem hatékony mőködését eredményezi.
- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat az elıirányzatokat, melyek a hatékonyság tekintetében a
legnagyobb kockázatot rejtik.
A hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni.
- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak hatékonysága szempontjából. Felelısöket kell kijelölni a hatékonysági számítások elvégzésére, kedvezıbb
vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására.
A FEUVE és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei
A hatékonyság szinte a mőködés teljes egészét érinti, így különösen:
- a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ,
- szakmai mőködésre vonatkozó szakmai és egyes szolgáltatásra vonatkozó szakmai elıírások.
Belsı szabályzatok
Amennyiben a hatékonyság számításhoz nem áll rendelkezésre megfelelı részletezettségő adat,
gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó
szabályzatainak kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról, hogy
a hatékonysági számítások elvégezhetık legyenek.
1.7.5. A FEUVE rendszer és az eredményesség
A folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzési rendszerben az eredményesség követelménye
a következı elvek, eljárások és belsı szabályzatok alapján érvényesül.
Elvek
Az elsı szintő pénzügyi és ellenırzési feladatok ellátása során a jegyzı feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit.
Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken:
- kiadási elıirányzatok felhasználása,
- a létszám-elıirányzat felhasználása, valamint
- a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során.
Az eredményesség a szervezet tevékenysége, ezen belül pl. egy feladata, nyújtott szolgáltatása
megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és tényleges teljesítése, ellátása
közötti kapcsolat.
Az eredményesség azt mutatja, hogy a szervezet mőködése, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása
- eléri-e a célját,
- s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki.
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A szervezet adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az
érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek.
Eljárások
A hatékonyság érdekében a következı eljárásokat kell lefolytatni:
- Hatékonysági számításokat kell végezni
o a bevételi és kiadási elıirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában.
Ekkor vizsgálni kell, hogy a teljesített feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás hogyan viszonyul az elvárásokhoz, az érintettekhez mennyiségben és minıségben.
Adott feladatellátásnál szolgáltatásnál mindig vizsgálni kell az igénybevevık, és a
lehetséges igénybevevık közötti kapcsolatot.
o a létszám-elıirányzatok felhasználása tekintetében.
A létszám-elıirányzatok felhasználása milyen hatással van a nyújtott szolgáltatások
mennyiségére, és annak lehetséges igénybevételére, valamint, hogy a létszám illetve a személyi juttatás felhasználása hogyan hat a szolgáltatást igénybevevıkre (pl.
lehet, hogy adott feladat több személlyel vagy nagyobb fizetéssel jobb minıségben,
gyorsabban, stb. történik, ezért az igénybevétel nı, illetve a szolgáltatás megítélése
is javul).
o a vagyongazdálkodás során.
o A vagyongazdálkodás során az eredményességi vizsgálat középpontjában az állhat,
hogy a rendelkezésre álló vagyon valamely feladatellátás kapcsán kapcsolatba kerül-e a lehetséges igénybevevıkkel, illetve az igénybevétel, vagy annak lehetısége
milyen hatást gyakorol rájuk.
- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat az elıirányzatokat, melyek az eredményesség tekintetében a
legnagyobb kockázatot rejtik.
Az eredményesség javítása érdekében
o számításokkal,
o közvélemény kutatásokkal,
o egyéb felmérésekkel
alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni.
- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak eredményessége
szempontjából. Felelısöket kell kijelölni az eredményesség számítások elvégzésére,
kedvezıbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására.
Belsı szabályzatok
Az eredményesség követelménye érvényesítéséhez a fıkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartási, illetve egyéb statisztikák nyújthatnak segítséget.
Amennyiben az eredményesség számításhoz nem áll rendelkezésre megfelelı részletezettségő adat,
gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó
szabályzatainak kiegészítésérıl, megfelelı részletezı nyilvántartások vezetésének elıírásáról, hogy
a hatékonysági számítások elvégezhetık legyenek.
II.
KONTROLLKÖRNYEZET

1. Kontrollkörnyezet
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A Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetıje köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
−

világos a szervezeti struktúra,

−

egyértelmőek a hatásköri viszonyok és feladatok,

−

meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,

−

átlátható a humán erıforrás kezelés.

A költségvetési szerv vezetıje köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési
szerv ellenırzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv mőködési folyamatainak szöveges
vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelısségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenırzési folyamatokat, lehetıvé téve azok nyomon követését és utólagos ellenırzését.
A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belsı kontroll általános minıségét. Átfogóan hat arra, hogyan határozzák meg a stratégiát és célokat, a kontrolltevékenységek strukturáltságát.
A kontrollkörnyezet alapozza meg a belsı kontroll összes többi elemét a fegyelem és a struktúra
biztosítása által.
A kontrollkörnyezet összetevıi:
−

A vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje,
beleértve a támogató hozzáállást a teljes szervezet folyamatos belsıkontrolljához;

−

Az elkötelezettséget a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt,

−

A vezetés hozzáállása, vagyis a vezetési filozófia és stílus,

−

A szervezeti felépítés,

−

Az emberi erıforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika).

1.1. A vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai értékrendje
A vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, az általuk vallott etikai értékek
meghatározzák, hogy ık mit részesítenek elınyben, milyen az értékítéletük, amelyek végül is
viselkedési normákban jelennek meg.
A vezetésnek és dolgozóknak támogató hozzáállást kell tanúsítania a teljes szervezet folyamatos
belsıkontrollja iránt.
A szervezet minden dolgozójának – beleértve a vezetést és az alkalmazottakat – fenn kell tartania és demonstrálnia kell a személyes és szakmai becsületességet és az etikai értékeket és mindig meg kell felelnie a vonatkozó magatartási szabályoknak.
Ezen túl tevékenységeiknek etikusnak, szabályszerőnek, gazdaságosnak, hatékonynak és eredményesnek kell lenniük.
1.2.

Elkötelezettség a szakmai hozzáértés iránt
Az elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt magában foglalja azt a tudás- és
készségszintet, amely hozzájárul a szabályszerő, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes
teljesítéshez, továbbá a személyes felelısség megfelelı megértését a belsı kontroll tekintetében.
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A vezetıknek és a dolgozóknak fenn kell tartania a megfelelı kompetenciaszintet, amely biztosítja, hogy megértsék a jó belsı kontroll kialakításának, fejlesztésének és fenntartásának fontosságát, és feladataikat úgy hajtsák végre, hogy teljesítsék az
általános kontroll célokat, valamint a szervezet feladatát.
A szervezet bármely dolgozója a saját felelısségi körében részese a belsı kontrollnak, ezért a
vezetés és a dolgozók kötelesek fenntartani és bizonyítani a kockázatok értékeléséhez szükséges
hozzáértési szintjüket és elısegíteni a hatékony és eredményes teljesítés biztosítását, és saját
feladataik hatékony teljesítéséhez megfelelıen megérteni a belsı kontroll szerepét.
1.3.

A vezetés hozzáállása
A vezetés szemléletét, hozzáállását, vagyis a vezetési filozófiát és stílust tükrözi:
−

a folyamatos belsı kontrollhoz való támogató hozzáállás, függetlenség, kompetencia és
példás vezetés;

−

a vezetés által meghatározott magatartás-szabályok, valamint tanácsadás és teljesítményértékelések, amelyek támogatják a belsı kontroll célkitőzéseket és ezeken belül az
etikus tevékenységet.

A vezetés példamutatása, és az etikus magatartás folyamatos hangsúlyozása alapvetıen fontos a
belsı kontrollcélok megvalósításához és ezen belül az etikus tevékenység, mint cél teljesítéséhez.
Feladatai teljesítése során a vezetésnek saját tevékenységén keresztül kell példát mutatnia és
magatartásának sokkal inkább azt kell tükröznie, hogy mi a helyes, mint azt, hogy mi a hasznos,
vagy a még elfogadható. Vagyis a vezetıi politikáknak, eljárásoknak és gyakorlatnak kezdeményezınek kell lennie a szabályszerő, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés
megvalósításában.
1.4. Szervezeti felépítés
Az egység szervezeti felépítése biztosítja:
−

a felhatalmazás és felelısség felosztását;

−

hatáskör és elszámolási kötelezettség meghatározását;

−

megfelelı beszámolást.

A szervezeti felépítés lényegében tükrözi a szervezetben a felelısségek (feladat- és hatáskörök)
legfontosabb területeit. A hatáskör és az elszámolási kötelezettség megjelölése a felhatalmazás és a
felelısség felosztásának a módját képezi a teljes szervezet tekintetében.
Hatáskör és elszámolási kötelezettség nem létezhet a beszámolás különbözı formái nélkül. Ezért
meg kell határozni a beszámolás, számadás megfelelı útjait.
A szervezeti felépítés magában foglalhatja a belsı ellenırt (belsı ellenırzési egységet), amelynek
függetlennek kell lennie a vezetéstıl, és jelentéstételi kötelezettségét közvetlenül a szervezet legfelsı vezetıje felé kell teljesítenie.
Egy szervezetben mindenki visel valamilyen felelısséget a belsı kontroll iránt:
A vezetık közvetlenül felelısek a szervezetben folyó minden tevékenységért, beleértve a tervezést, megvalósítást, a belsı kontrollrendszer megfelelı mőködésének, karbantartásának és do-
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kumentálásának felügyeletét. A vezetık felelıssége a szervezetben betöltött beosztásuktól és a
szervezet jellemzıitıl függıen változó.
A belsı ellenırök vizsgálják és értékeléseik és ajánlásaik segítségével támogatják a belsı kontrollrendszer folyamatos eredményességét, ez által jelentıs szerepet játszanak a belsı kontroll
eredményességében.
A belsı ellenırök ugyanakkor nem viselnek elsıdleges vezetıi felelısséget a belsıkontroll kialakításáért, megvalósításáért, karbantartásáért és dokumentálásáért.
A szervezet dolgozói szintén hozzájárulnak a belsı kontrollhoz. A belsı kontroll minden dolgozó feladatkörének egy konkrétan meghatározott vagy hallgatólagosan hozzá tartozó, magától
értetıdı része.
A dolgozói állomány minden tagja szerepet játszik az eredményes kontrollban, és felelısnek
kell lennie a mőveletekben jelentkezı problémák, a kialakított belsı szabályzatoknak való nem
megfelelés, vagy az elvek megszegésének a jelentéséért.
A belsı kontroll megvalósításában a szervezet minden dolgozója fontos szerepet játszik.
Ugyanakkor a vezetés viseli az átfogó felelısséget a belsı kontrollrendszer kialakításáért, megvalósításáért, megfelelı mőködésének és karbantartásának felügyeletéért és dokumentálásáért.
1.5.

Humán erıforrás politika és gyakorlat
A humán erıforrás politika és gyakorlat magában foglalja a dolgozók felvételét, eligazítását, oktatását (formális képzési kereteken belül és a gyakorlatban), továbbképzését, az értékelést és tanácsadást, elıléptetést és javadalmazást, valamint a fegyelmezı intézkedéseket.
A belsı kontroll egyik fontos aspektusa a dolgozói állomány. A hatékony kontroll biztosításához hozzáértı, megbízható dolgozókra van szükség. Ezért a dolgozók felvételének, képzésének,
értékelésének, javadalmazásának és elıléptetésének módszerei alapvetıen fontos részét képezik
a belsı kontrollkörnyezetnek.
A dolgozók állományba vételével kapcsolatos döntéseknek ezért arra a bizonyosságra kell alapoznia, hogy az alkalmazott személyek becsületesek, rendelkeznek a megfelelı képesítéssel és
gyakorlattal feladatuk végrehajtásához, és biztosított a szükséges tanfolyami és gyakorlati, valamint etikai oktatásuk.
A humán-erıforrás gazdálkodásnak szintén lényeges szerepe van egy megfelelı etikai környezet
kialakításában a szakmai hozzáértés és az átláthatóság megkövetelésével a napi gyakorlatban.
Ez láthatóvá válik a teljesítményértékelési és elıléptetési folyamatokban, amelyeknek az érdemeken kell alapulnia.
A kiválasztási folyamat nyíltságának biztosítása az üres álláshelyek nyilvánosságra hozatalával
szintén elısegíti az etikus humánerıforrás gazdálkodás megvalósítását.

1.6. Az ellenırzési nyomvonal
Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenırzési nyomvonal a szervezet tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenırzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt,
vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, mely tartalmazza különösen a felelısségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá az irányítási és ellenırzési folyamatokat, lehetıvé
téve azok nyomon követését és utólagos ellenırzését.
1.6.1. A költségvetési szerv vezetıjének felelıssége és kötelezettsége az ellenırzési nyomvonal
kialakítása során
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A költségvetési szerv vezetıje köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani
és mőködtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló erıforrások szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A költségvetési szerv vezetıje köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenırzési nyomvonalát,
amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak szöveges, táblázatba foglalt leírása.
1.6.2. Az ellenırzési nyomvonal jelentısége a költségvetési szerv mőködésében
Az ellenırzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelısét, ellenırzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat
öleli fel:
−

a költségvetési szerv mőködésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülı eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenırzési pontok
(típusok) összességét,

−

kialakításával a költségvetési szervre jellemzı valamennyi tevékenység, valamennyi
„szereplı”, funkció együttes koordinálására kerül sor,

−

valamennyi résztvevı számára írott és átlátható formában válik (követendı eljárásként)
feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak,

−

megmutatja a szervezet folyamatba épített ellenırzési rendszerének hiányosságait, így
felgyorsítja a pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelı átalakítását, és a mőködtetés
színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elı.

1.6.3. Az ellenırzési nyomvonal jelentısége a felelısségi szintek területén
Az ellenırzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelısök, az ellenırzési pontok.
Az ellenırzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás mőködés, a
hozzá tartozó felelıs.
Az ellenırzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minısége az egyes résztevékenységekért felelıs közremőködıkön is múlik.
1.6.4. Az ellenırzési nyomvonal jelentısége a szervezeten belüli együttmőködés erısítése területén
A különbözı szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttmőködés,
koordináció várható az ellenırzési nyomvonal kialakításától.
Az ellenırzési nyomvonal a teljes feladatellátására kiterjed, vagyis a mőködtetés jobbításának
fontos eszköze.
1.6.5. Az ellenırzési nyomvonal jelentısége a szervezeti mőködés területén
A megbízható ellenırzési nyomvonal kialakításának jelentısége abban áll, hogy segítségével
feltérképezhetı a szervezet összes folyamatában rejlı mőködési kockázat.
A hibásan kialakított ellenırzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak pontos ismeretét, így a mőködtetését. Az ellenırzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása mőködési zavarokhoz vezethet.
1.6.6. Az ellenırzési nyomvonal elkészítése
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A költségvetési szerv mőködési folyamatai a szervezet célkitőzéseinek elérése érdekében
kerülnek kialakításra és ennek (a mőködési folyamatoknak) megfelelıen kell a költségvetési szervet mőködtetni.
Az ellenırzési nyomvonalat ezekhez a mőködési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez)
kell hozzárendelni.
A megfelelı irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes, a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó gazdasági eseményekrıl, mőveletekrıl, a mőveletekben résztvevıkrıl, a felelısségeikrıl, a pénzügyi tranzakciókról, a folyamatot kísérı dokumentumokról.
A szabályszerően vezetett és dokumentált folyamatok megmutatják a mővelettel kapcsolatos információkat, a mővelet idıpontját, a feladat ellátásának módját, az alátámasztó (beérkezı és kimenı) dokumentumokat.
Az ellenırzési nyomvonal kialakítása során a mőködési folyamatok pontos és teljes körő meghatározása, a szabályzatokban való rögzítése a költségvetési szerv vezetıjének felelıssége és
kötelezettsége.
1.6.7. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal kialakításának
gyakorlati megvalósítása
A költségvetési szerv gazdálkodásának, mőködési sajátosságainak figyelembe vételével szükséges az ellenırzési nyomvonalat kialakítani. Rendszeres idıközönként a már érvényben lévı ellenırzési nyomvonalakat felül kell vizsgálni, folyamatosan aktualizálni kell.
Az ellenırzési nyomvonal felülvizsgálatáért és folyamatos aktualizálásáért a költségvetési szerv
vezetıje a felelıs.
Az ellenırzési nyomvonal kialakításának elsı lépése a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása.
A költségvetési szerv mőködési folyamatait a fıfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a
fıfolyamatokat részfolyamatokká kell bontani.
A mőködési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenırzési pontok, nyomvonalak
elkészítését.
Az ellenırzési nyomvonal kialakításának feladatát támogatják a költségvetési szerv rendelkezésére álló belsı szabályzatok, dokumentációk, egyéb információk, a lezárt ellenırzésekkel kapcsolatos jelentésekben tett megállapítások, javaslatok, illetve az elkészített intézkedési tervek
felhasználása.
Az ellenırzési nyomvonal kialakítása során különféle ellenırzési pontokat kell beiktatni.
Az ellenırzési pontok meghatározása és mőködtetése, annak minısége, a FEUVE erısségeit, illetve gyengeségeit mutatja meg.
Az ellenırzési pontok lehetnek
−

vezetıi ellenırzési pontok

−

szervezeti ellenırzési pontok

−

jóváhagyási ellenırzési pontok

−

mőködési ellenırzési pontok

−

hozzáférési ellenırzési pontok
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megszakítási ellenırzési pontok

−

A Polgármesteri hivatal ellenırzési nyomvonalának kialakításakor a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásában a költségvetési szervre vonatkozó legjellemzıbb folyamat az elsıdleges szempont.
A gazdasági esemény, folyamat meghatározása alapján kerül sor a Polgármesteri hivatal ellenırzési nyomvonalának táblázatba (táblarendszerbe) történı foglalására.
1.6.8. Az ellenırzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer
A gazdasági eseményekre vonatkozó táblarendszer elsısorban az érintett szervezet felelısségi
és az információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat, az irányítási és ellenırzési folyamatot.
A táblarendszer fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen használunk:
−

sorszám

−

tevékenység, feladat

−

jogszabályi alap

−

alapdokumentum

−

keletkezı dokumentum

−

felelıs/kötelezettségvállaló

−

határidı

−

ellenırzési pont

−

ellenırzés gyakorisága

A táblázatok elkészítése során hivatkozni kell az érvényben lévı szabályzatokra a táblázatok
egyes rovatain belül.
A táblarendszer az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot írja le, vagyis a tervezéstıl a végrehajtáson át a beszámolás fázisáig, megjelölve a folyamatot és a felelıst, ellenırzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat használ és az
ezekért való felelısségeket.
A gazdasági eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhetı az adott tevékenység felelıse (ellenırzési pont), a beérkezı dokumentum típusa, valamint a tevékenység következtében elıálló és már a következı feladat inputját képezı dokumentum jellege.
A Polgármesteri hivatal ellenırzési nyomvonalát (a költségvetés tervezésének és végrehajtásának, a számviteli feladatoknak és a pénzügyi feladatoknak), táblarendszerét a szabályzat 3-4-5.
melléklete tartalmazza.
III.
KOCKÁZATKEZELÉS
1. Kockázatkezelés
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított - 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet alapján a költségvetési szerv vezetıje köteles a kockázati tényezık figyelembevételével
kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert mőködtetni.
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A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlı kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg
kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.
A KOCKÁZATKEZELÉS, MINT MÓDSZER A VEZETÉS GYAKORLATI ESZKÖZE, A TERVEZÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL, A VÉGREHAJTÁS ALAPVETİ RÉSZE. A VEZETİKNEK KÜLÖN FIGYELMET KELL
FORDÍTANI ARRA, HOGY A KOCKÁZATKEZELÉST MINDEN FOLYAMATBA BEÉPÍTSÉK, ÉS A SZERVEZET MINDEN TAGJA MEGÉRTSE A KOCKÁZATKEZELÉS ÉRTÉKÉT.
Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsısorban a szervezet feladatellátását támogató belsı folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja.
A KOCKÁZATKEZELÉS ALAPVETİ CÉLJA, HOGY EZ AZ ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZER, ÉS AZ EZZEL
KAPCSOLATOS FELELİSSÉG VILÁGOSSÁ VÁLJÉK MINDEN ÉRINTETT SZÁMÁRA. A CÉLOK SZINTJEIVEL PÁRHUZAMOSAN, ANNAK MEGFELELİEN A KOCKÁZATOKÉRT VALÓ FELELİSSÉGEKET IS
DELEGÁLNI KELL A MEGFELELİ SZINTEKRE. EZÁLTAL A KOCKÁZATKEZELÉS BEÉPÜL A MINDENNAPI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÉ, ÉS NEM ELKÜLÖNÜLT – CSAK IDİSZAKOS – FELADATTÁ VÁLIK.
1. 1. A kockázat fogalma
Kockázat a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínősége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mőködését.
A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitőzéseire.
A KOCKÁZAT LEHET VÉLETLENSZERŐ ESEMÉNY, HIÁNYOS ISMERET VAGY INFORMÁCIÓ.
Eredendı kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépı hibák elıfordulásának kockázata.
Ellenırzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem elızı, illetve fel nem
táró folyamatba be nem épített ellenırzési eljárásokból fakadó kockázat.
1.2. A kockázatkezelés, a kockázat kezelı
A kockázatkezelésért felelıs költségvetési szerv vezetıjének tevékenységében támaszkodnia
kell a belsı ellenırzés ajánlásaira, javaslataira.
A kockázat azonosítással a megfelelı válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok mérsékelhetık.
A költségvetési évre szóló munkaterv (célkitőzések) végrehajtását megakadályozó tényezık,
kockázatok azonosítását követıen a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés
meghatározása szükséges.
A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét szükséges összevetni az adott mővelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel.
A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében az intézményvezetı (jegyzı) intézkedik a
legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenırzésérıl (preventív ellenırzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belsı ellenırzést vizsgálat
elvégzésére.
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A hatékony folyamatba épített ellenırzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenırzés hatékonyságát támogatja az ellenırzési nyomvonal kialakítása. Az ellenırzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelı kockázatelemzési tevékenységet ellátni.
A kockázatkezelést a Polgármesteri Hivatalban a jegyzı végzi.
1.3. A kockázatkezelési hatókör
A költségvetési szerv vezetıjének felelıssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenırzése, illetve a tevékenységrıl való beszámolás
során a kockázati tényezık, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínősítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.
A JEGYZİ ELKÉSZÍTI A TERÜLETE CÉLKITŐZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁT AKADÁLYOZÓ KOCKÁZATOK ELEMZÉSÉT (AZONOSÍTÁS, ÉRTÉKELÉS), ANNAK KEZELÉSI MÓDJÁT.
A JEGYZİ FELMÉRI, MI JELENTHET KOCKÁZATOT AZ ADOTT TERÜLETEN ÉS MEKKORA KOCKÁZAT-NAGYSÁGOKKAL LEHET SZÁMOLNI, ÉS A MEGHATÁROZOTT KOCKÁZATI NAGYSÁG ALAPJÁN MILYEN INTÉZKEDÉSEKET KELL ELVÉGEZNI.

1.4. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata
A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŐKÖDÉSÉNEK ALAPVETİ ÉRDEKE, HOGY ELÉRJE CÉLKITŐZÉSEIT.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL A SZERVEZETI CÉL ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE, MŐKÖDÉSE SORÁN KÜLÖNFÉLE KOCKÁZATOKKAL SZEMBESÜL.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL VEZETÉSÉNEK FELADATA AZ, HOGY A KOCKÁZATOKRA, AMELYEK
LÉNYEGI BEFOLYÁSSAL LEHETNEK A CÉLKITŐZÉSEKRE, TUDJON VÁLASZOLNI OLY MÓDON,
HOGY LEHETİSÉG SZERINT ELİSEGÍTSE A SZERVEZET EREDETI CÉLJAINAK ELÉRHETİSÉGÉNEK,
TELJESÍTÉSÉNEK VALÓSZÍNŐSÉGÉT, S EZZEL EGY IDİBEN MINIMÁLISRA CSÖKKENTSE AZ EZT
VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK BEKÖVETKEZTÉNEK ESÉLYÉT, LEHETSÉGES HATÁSÁT. EZT KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉRHETI EL A POLGÁRMESTERI HIVATAL.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A KOCKÁZATOK ELSİDLEGES OKAI – EGYÜTT VAGY KÜLÖN-KÜLÖN – AZ ALÁBBIAK LEHETNEK:
véletlenszerő események,
hiányos ismeret vagy információ,
ellenırzés hiánya és/vagy az ellenırzések gyengesége a szervezetben.
A KOCKÁZATKEZELÉS ÁLLANDÓ, CIKLIKUS FOLYAMAT, AMELY AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET TARTALMAZZA:
a kockázatok felmérése,
a kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása,
a kockázatok értékelése,
az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára),
a kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása,
a kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyızıdés a tervezett
válaszintézkedések hatékonyságáról, gazdaságosságáról,
a válaszintézkedés “beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata.
1.4.1. A kockázatok felmérése
A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentıségük szerinti sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínősége, és azok milyen
hatással lehetnek a Polgármesteri hivatalra ha valóban felmerülnek.
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A jegyzı évrıl évre köteles meghatározni és aktualizálni a Polgármesteri hivatal elıtt álló rövid
és középtávú prioritásokat, célkitőzéseket és feladatterveket. Ezeket a célokat, célkitőzéseket az
éves tervben kell rögzíteni.
Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a feladatokat egy
idıben kell végrehajtani.
1.4.2. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas módszerek meghatározása
A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a Polgármesteri hivatal célkitőzéseit veszélyeztetı fı kockázatok.
A kulcsfontosságú kockázatok azonosítása nemcsak abból a szempontból fontos, hogy ennek
alapján lehet meghatározni azokat a területeket, ahol a kockázatértékelési forrásokat biztosítani
kell, hanem azért is szükséges, hogy ennek alapján legyen meghatározva az egyes vezetık felelıssége az adott kockázatokért.
A kockázat azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a
költségvetési szerv vezetıje végzi.
A KÉT LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT MÓDSZER A KOCKÁZATVIZSGÁLAT VAGY A KOCKÁZATI ÖNÉRTÉKELÉS.
A KOCKÁZATVIZSGÁLAT SORÁN EGY KIFEJEZETTEN ERRE A CÉLRA ALAKULT „MUNKACSOPORT” JÖN LÉTRE (AKÁR SZERVEZETEN BELÜLI, AKÁR SZERVEZETEN KÍVÜLI TAGOKBÓL), HOGY
FELMÉRJE AZ INTÉZMÉNY (POLGÁRMESTERI HIVATAL) ÖSSZES TEVÉKENYSÉGÉNEK KAPCSOLATÁT A Fİ CÉLKITŐZÉSEKKEL ÉS MEGHATÁROZZA A KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOKAT. A „MUNKACSOPORT” ALAPVETİ MUNKAMÓDSZERE: AZ ÉRINTETT TERÜLETEK MUNKATÁRSAIVAL FOLYTATOTT INTERJÚ, AMELY ALAPJÁN A CSOPORT KIALAKÍTJA A SZERVEZET KOCKÁZATI TÉRKÉPÉT.
szervezetre gyakorolt hatás
magas

alacsony

mérsékelt
kockázat

jelentıs kockázat

alacsony
kockázat

mérsékelt
kockázat

alacsony
magas
bekövetkezés valószínősége

A kockázati térkép elemzése:
A jobb felsı negyedben azonosított kockázatok a legjelentısebb kockázatok, a bal alsó negyed
kockázatai a legkisebb szintőnek minısíthetık. A bal felsı és a jobb alsó negyed kockázatai
mérsékeltnek minısíthetık.
A KOCKÁZATI ÖNÉRTÉKELÉS SORÁN A SZERVEZET VALAMENNYI TERÜLETÉN DOLGOZÓ MUNKATÁRS RÉSZT VESZ A TEVÉKENYSÉGEK KOCKÁZATI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATÁBAN.
EZ TÖBBFÉLE MÓDON TÖRTÉNHET:
−

KÉRDİÍVEK SEGÍTSÉGÉVEL,

354

−

INTERJÚK, VAGY

−

TAPASZTALT SZAKÉRTİK ÁLTAL LEVEZÉNYELT MUNKAMEGBESZÉLÉSEK SORÁN.

KÜLSİ KOCKÁZATOK
Infrastrukturális

Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális mőködést.

JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI

A JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB SZABÁLYOK KORLÁTOZHATJÁK A KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK TERJEDELMÉT. A SZABÁLYOZÁSOK NEM MEGFELELİ MEGKÖTÉSEKET TARTALMAZHATNAK.

ELEMI CSAPÁSOK

TŐZ, ÁRVÍZ VAGY EGYÉB ELEMI CSAPÁSOK HATÁSSAL LEHETNEK A
KÍVÁNT TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉNEK KÉPESSÉGÉRE.

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI

A KÍVÁNT TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA NEM ELÉG A RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS. A FORRÁSOK KEZELÉSE NEM ELLENİRIZHETİ KÖZVETLENÜL.

CSALÁS VAGY LOPÁS

ESZKÖZVESZTÉS. A FORRÁSOK NEM ELEGENDİEK A KÍVÁNT MEGELİZİ INTÉZKEDÉSRE.

BIZTOSÍTÁSI

NEM LEHET A MEGFELELİ BIZTOSÍTÁST MEGSZEREZNI ELFOGADHATÓ
KÖLTSÉGEN. A BIZTOSÍTÁS ELMULASZTÁSA.

FELELİSSÉGVÁLLALÁSI

A SZERVEZETRE MÁSOK CSELEKEDETE NEGATÍV HATÁST GYAKOROL,
ÉS A SZERVEZET JOGOSULT KÁRTÉRÍTÉST KÖVETELNI.

TEVÉKENYSÉGI
KOCKÁZATOK
MŐKÖDÉSI

ELÉRHETETLEN/MEGOLDHATATLAN CÉLKITŐZÉSEK. A CÉLOK CSAK
RÉSZBEN VALÓSULNAK MEG.

INFORMÁCIÓS

A DÖNTÉSHOZATALHOZ NEM MEGFELELİ INFORMÁCIÓ A SZÜKSÉGESNÉL KEVESEBB ISMERETRE ALAPOZOTT DÖNTÉST EREDMÉNYEZ.

KOCKÁZAT-ÁTVITELI

AZ ÁTADHATÓ KOCKÁZATOK MEGTARTÁSA, ILLETVE AZOK ROSSZ
ÁRON TÖRTÉNİ ÁTADÁSA.

EMBERI ERİFORRÁS
KOCKÁZATOK
SZEMÉLYZETI

A HATÉKONY MŐKÖDÉST KORLÁTOZZA, VAGY TELJESEN ELLEHETETLENÍTI A SZÜKSÉGES SZÁMÚ, MEGFELELİ KÉPESÍTÉSŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY HIÁNYA.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁGI

HA AZ ALKALMAZOTTAK JÓ KÖZÉRZETÉNEK IGÉNYE ELKERÜLI A FI-
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GYELMET, A MUNKATÁRSAK NEM TUDJÁK TELJESÍTENI FELADATAIKAT.

A Polgármesteri hivatal a kockázatazonosítás során a kockázatvizsgálat módszerét alkalmazza.
A kockázatvizsgálat során a szabályzat 6. mellékletét kell alkalmazni.
1.4.3. A kockázatok értékelése
A kockázatértékelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és
elemzésének, valamint a megfelelı válaszok meghatározásának folyamata.
A folyamat magában foglalja
−

−

A kockázatok azonosítását:
o

amelyek a szervezet céljaival kapcsolatosak;

o

amelyek átfogóak;

o

amelyek magukban foglalják a külsı és belsı tényezıkbıl eredı kockázatokat mind a szervezet, mind pedig egyes tevékenységek szintjén;

A kockázatok kiértékelését:
o

a kockázat jelentıségének megbecslését;

o

a kockázatos esemény megtörténése valószínőségének értékelését;

−

A szervezet kockázatokra való hajlamosságának (kockázatérzékenységének,
kockázattőrésének) értékelését;

−

A válaszok kialakítását a kockázatokra.

A kockázatokra való válaszadás négy alapvetı típusát kell mérlegelni:
•
•
•
•

kockázat átadása (biztosítás révén);
kockázat elviselése (a válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt);
kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése);
kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható).

1.4.4. Az elfogadható kockázati szint meghatározása
A FELTÁRT KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS REAKCIÓKAT A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
ELVISELHETİNEK ÍTÉLT KOCKÁZATI SZINT MEGHATÁROZÁSÁVAL EGYÜTT KELL ELDÖNTENI,
MELYNEK A MEGHATÁROZÁSÁÉRT A JEGYZİ FELELİS.
A KOCKÁZATI SZINT AZT JELENTI, AMI FELETT A POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDENKÉPPEN
VÁLASZINTÉZKEDÉST TESZ A FELMERÜLİ KOCKÁZATOKRA.
1.4.5. A kockázatokra adható válaszok, kockázat-nyilvántartás
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIALAKÍTJA SAJÁTOSSÁGAINAK MEGFELELİEN AZ INTÉZMÉNYI
KOCKÁZAT-NYILVÁNTARTÁST.
A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása központi feladat.
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A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedıen
a bekövetkezés valószínőségét,
az esetleg felmerülı kár mértékét,
a kockázat kezelésére javasolt intézkedést,
•
•

a felelıs munkatárs nevét,
azt, hogy vannak-e olyan folyamatba épített ellenırzések, eljárások, amelyek biztosítják, hogy
a szervezet célkitőzései teljesüljenek,
illetve, ha a folyamatba épített ellenırzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz a polgármesteri hivatal az adott konkrét területen.
A kockázatkezelési eseteket a jegyzı elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerősítésére.

1.4.6. Beépítés és felülvizsgálat
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV CÉLJAI HIERARCHIKUS RENDSZERT ALKOTNAK. AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK, ILLETVE SZEMÉLYEK CÉLJAI SZOROSAN KAPCSOLÓDNAK A POLGÁRMESTERI HIVATAL LEGFİBB CÉLKITŐZÉSEIHEZ, ABBÓL LEVEZETHETİK.
MINTHOGY A KOCKÁZATI KÖRNYEZET ÁLLANDÓAN VÁLTOZIK, A KOCKÁZATKEZELÉSI FOLYAMAT FONTOS TULAJDONSÁGA A FOLYAMATOS ÉS RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT; EZÉRT MEG
KELL GYİZİDNI ARRÓL, HOGY A SZERVEZET KOCKÁZATI KÖRNYEZETE („PROFILJA”) VÁLTOZOTT-E VAGY SEM.
1.4.7. Kockázati tényezık és értékelésük
A kockázatelemzés és a folyamatértékelés által a kockázatokat megismerhetjük, hatásukat
csökkenthetjük, és elfogadható szintre mérsékelhetjük. Ezen a területen érvényesül leginkább a
belsı ellenırzés preventív funkciója, aminek tökéletes mőködésére kell törekedni.
Mőködésbıl eredı kockázatok
A mőködésbıl eredı kockázatok nem elsısorban az önkormányzat és intézményei által végzett
tevékenységekbıl erednek, hanem leginkább a gazdálkodás jogi, szabályozási háttérének változásaiból. A legfontosabbak: az üvegzseb program, a közbeszerzési törvény, a számviteli törvény, az EU források felhasználásával kapcsolatos elıírások.
A mindennapi mőködés során a legnagyobb kockázattal a beruházások, fejlesztések járnak, hiszen ezek idı- és forrásigénye képlékeny.
Humán erıforrásból eredı kockázatok
Az emberi erıforrás területén három fı csomópont van, ami kockázati tényezıként említhetı
meg. A megfelelı képesítés, a tapasztalat és a motiváltság. Ezeket kell olyan összhangba hozni,
hogy az intézmény mőködése a lehetı leghatékonyabb legyen. Ehhez továbbképzésekre, ösztönzésekre van szükség.
Ellenırzésbıl eredı kockázatok
A belsı ellenırzési folyamat legnagyobb kockázata, hogy nem tár fel minden hibát. Ennek javítása érdekében szükséges új módszerek meghonosítása, alkalmazása, teljesítmény vizsgálatok
bevezetése és hangsúlyozása. A tanácsadó funkció erısítésével segíteni kell a mőködést és a forrásfelhasználást.
Törekedni kell a belsı ellenırzési tevékenység során a szakszerőség, a törvényesség, az elıkészítettség, valamint a vizsgálatok pontos meghatározására.
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Rendszerbeli hiányosságokból eredı kockázatok
Ezen kockázatok mérséklése érdekében fontos a napi, aktuális témák, fejlesztések és intézkedések figyelembe vétele az ellenırzési tevékenység során, valamint a makroszint mellett a mikrokörnyezet, a helyi adottságok figyelése, melynek segítségével az egyes területekrıl átfogó képet
kaphatunk. Így a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan komplex, átfogó javaslatokat teszünk.
Forráshiányból eredı kockázatok
A mőködést leginkább befolyásoló és meghatározó terület a gazdálkodás. A forráshiány léte a
legnagyobb kockázati tényezık közé sorolandó, hiszen a mőködést kérdıjelezheti meg. Ezért,
létfontosságú a bevételek növelése, a kintlévıségek hatékony beszedése, a kiadások ésszerősítése, illetve a belsı ellenırzés számára ezeknek a felügyelete és javaslatok készítése.
1.4.8. Kockázatok mértékének meghatározása
A kockázatelemzés folyamatában a legnagyobb hangsúly a kockázatok mérésén és elemzésén
van. A kockázati mérték meghatározásához a Polgármesteri Hivatal a következı módszert alkalmazza:
1. FEUVE
(1) A FEUVE rendszert kiépítették, azt hatékonyan alkalmazzák
(2) A rendszer alkalmazásában kisebb hiányosságok tapasztalhatóak
(3)Nagy mértékő hiányosságok állnak fenn a FEUVE rendszerrel kapcsolatban
Súly: 6
2. Költségvetés
(1) A költségvetés egyensúlyban van, a bevételek fedezik a kiadásokat
(2) A költségvetés kisebb hitelfelvétellel, vagyonértékesítéssel kivitelezhetı
(3) A költségvetés nem biztosítja a város mőködését
Súly: 4
3. Gazdálkodási szabályok változása
(1) Stabil rendszer, kis változások
(2) Kisebb változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek
(3) A gazdálkodást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások
Súly: 5
4. Pénzeszközök felhasználása
(1) A felhasználás az elıirányzatoknak megfelelı ütemben történik
(2) A felhasználás kis mértékben eltér az elıirányzattól
(3) A felhasználás nincs összhangban az elıirányzatokkal
Súly: 4
5. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége
(1) Kicsi
(2) Közepes
(3) Nagy
Súly: 4
6. Belsı szabályozottság mőködése
(1) A belsı szabályozottság teljes körő, rendezett
(2) Kisebb hiányosságok tapasztalhatóak a belsı szabályozási rendszerben
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(3) Nagy hiányosságok tapasztalhatóak a belsı szabályozottsággal kapcsolatban
Súly: 6
7. Személyei feltételek, tapasztalat és képzettség szintje
(1) A munkatársak nagyon tapasztaltak és rendelkeznek a megfelelı képzettséggel
(2) Közepesen tapasztaltak és képzettek
(3) Kevés vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek, hiányos a
képzettségük
Súly: 3
8. Változás / Átszervezés
(1) Stabil rendszer, kis változások
(2) Kisebb változások, de nem rendszeresek vagy jelentısek
(3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintı, jelentıs változások
Súly: 3
9. Nyilvántartások vezetése, pontossága
(1) A nyilvántartásokat pontosan, teljes körően vezetik
(2) Kisebb hiányosságok tapasztalhatóak a nyilvántartások vezetésében
(3) Nem vagy csak nagy hiányosságokkal vezetik a nyilvántartásokat
Súly: 6
10. Elızı ellenırzés óta eltelt idı
(1) 1 évnél kevesebb
(2) 1 - 2 év
(3) 2 - 4 év
(4) 4 - 5 év
(5) 5 évnél több
Súly: 5
A kockázatelemzést célszerő koordinálni azon szervezeti egységek vezetıivel, akik a vonatkozó
rendszerekért felelnek. A kockázatok három csoportba sorolandók: alacsony szintő, közepes és
magas szintő kockázatok. A súlyozási pontszámok ennek alapján lettek meghatározva 1-tıl 6-ig
terjedı intervallumban.
A kockázatok felmérését követıen a kiértékelés az alábbi módon történik:
Sorszám

Kockázati tényezı

Kockázati ténye- Alkalmazott
zı terjedelme
súly

Ponthatár

1

FEUVE

1-3

6

6 - 18

2

Költségvetés

1-3

4

4 - 12

3

Gazdálkodási szabályok változása

1-3

5

5 - 15

4

Pénzeszközök felhasználása

1-3

4

4 - 12

5

Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1 - 3

4

4 - 12

6

Belsı szabályozottság

1-3

6

6 - 18

7

Személyi feltételek

1-3

3

3-9

8

Változás / Átszervezés

1-3

3

3-9

9

Nyilvántartások vezetése, pontossága

1-3

6

6 - 18
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10

Elızı ellenırzés óta eltelt idı

1-5

5

5 - 25

1.5. A kockázatkezelés idıtartama
A kockázatkezelés tevékenységét a döntés elıkészítésnél, a költségvetési tervezés elsı szakaszaiban kell megkezdeni.
A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenırizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával.
1.6. Az elsıszintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer mőködése során végzendı kockázatelemzési feladatok figyelemmel az AHT- ban definiált fogalmakra
1.6.1. Szabályozottság
Kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek szabályozása szükséges
a Polgármesteri hivatal mőködési, szervezeti, illetve az ellátott feladatok sajátossága
miatt,
szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel a kockázati tényezı jelentıs,
szabályozását elıtérbe kell helyezni, mivel meghatározó a polgármesteri hivatal tevékenysége számára.
1.6.2. Szabályosság
A kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot rejtı feladatok ellátásánál közremőködı dolgozók, illetve tevékenységek folyamatgazdáinak figyelmét a szabályzatok, illetve azok egyes elemeinek betartására.
1.6.3. Gazdaságosság
A kockázatelemzés során fel kell tárni
az elıirányzatok felhasználása körében azokat az elıirányzatokat, melyek gazdaságosság
tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik.
a vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak gazdaságossága szempontjából. Felelısöket kell kijelölni a gazdaságossági számítások elvégzésére, kedvezıbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására,
a gazdaságosság szem elıtt tartása érdekében folyamatosan ellenırizni kell azokat a forrásokat, melyektıl a költségvetési szerv beszerzi a feladatellátásához szükséges külsı
forrásokat. A lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni és mindig a legkedvezıbb ajánlatot kell választani.
A kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása körében azokat az elıirányzatokat, melyek a hatékonyság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik.
A hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni.
1.6.4. Eredményesség
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A kockázatelemzés során eszközeit felhasználva meg kell keresni az elıirányzatok felhasználása
körében azokat az elıirányzatokat, melyek az eredményesség tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik.
Az eredményesség javítása érdekében számításokkal, közvélemény kutatásokkal, egyéb felmérésekkel alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni.
IV.
KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK

1. Kontrolltevékenységek
A költségvetési szerv vezetıje köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani,
amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.
A költségvetési szerv vezetıje köteles a szervezet belsı szabályzataiban az alábbiakat szabályozni:
−

engedélyezési és jóváhagyási eljárások,

−

az információkhoz való hozzáférés,

−

fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz)

−

beszámolási eljárások.

A kontrolltevékenységek azok az elvek és eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és
a szervezet céljainak elérése érdekében alakítanak ki. Ahhoz, hogy a kontrolltevékenységek hatékonyak legyenek, megfelelınek, az adott idıszakra vonatkozó tervnek megfelelıen funkciójukat tekintve következetesnek, valamint költség-hatékonynak, átfogónak, ésszerőnek, továbbá
közvetlenül a kontroll célokra vonatkozónak kell lenniük.
A kontrolltevékenységek jelen vannak az egész szervezetben, annak minden szintjén. Magukban foglalják a különbözı megelızı és feltáró kontrollok egész sorát, mint:
−

az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat;

−

a feladat- és felelısségi körök elhatárolását;

−

a forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrollját;

−

az igazolást;

−

az egyeztetéseket;

−

a mőködési teljesítmény vizsgálatát;

−

a mőveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálatát;

−

a felügyeletet (feladatkijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és jóváhagyást, útmutatást és képzést).

A szervezetnek megfelelı egyensúlyt kell biztosítania a megelızı és feltáró kontrolltevékenységek között.
A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerően helyrehozó mőveleteknek kell kapcsolódnia.

1.1. Engedélyezési és jóváhagyási eljárások
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A tranzakciók és események engedélyezését és végrehajtását a személyek csak felhatalmazottságuk keretein belül teljesíthetik. Az engedélyezés a fı eszköz annak biztosítására, hogy csak a
vezetés szándékának megfelelı, indokolt tranzakciókat és eseményeket kezdeményezzenek.
Az engedélyezési feltételeknek való megfelelés azt jelenti, hogy az alkalmazottak az utasításoknak és a vezetés, vagy a jogszabályok által szabott korlátozásoknak megfelelıen cselekszenek.
1.2. A feladatkörök elhatárolása (engedélyezés, feldolgozás, nyilvántartásba vétel, felülvizsgálat)
A hiba, vagy hibás mőveletek kockázatának, valamint annak a kockázatnak a csökkentése, hogy
az ilyen problémákat nem észlelik, nem valósítható meg az események minden fontos szakaszának egyetlen személy, vagy csoport általi kontrollja által. A feladatkörök, és a felelısségek több
személyre történı felosztása biztosítja a hatékony és kiegyensúlyozott kontrollt.
Az ezzel kapcsolatos fı feladatkörök keretébe tartozik a tranzakciók kezdeményezésének és
nyilvántartásba vételének engedélyezése, a feldolgozás, a felülvizsgálat, vagy a tranzakciók ellenırzése.
1.3. A forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrolljai
A forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférést korlátozni kell az arra felhatalmazott
személyekre, akik egyben elszámolási kötelezettséggel tartoznak a források megırzéséért
és/vagy felhasználásáért.
A megırzéssel kapcsolatos elszámolás bizonyítékaként szolgálnak az átvételi elismervények,
nyugták, leltározási listák, vagy más nyilvántartások a megırzésbe adásról, illetve a megırzési
kötelezettség átadásáról.
A forrásokhoz való hozzáférés korlátozása csökkenti a felhatalmazás nélküli használat, vagy a
költségvetési veszteségek lehetıségét, és elısegíti a vezetés utasításainak végrehajtását.
A korlátozás foka a forrás sebezhetıségétıl és az eltulajdonítás, vagy rendeltetés ellenes használat kockázatától függ és ezeket idınként ki kell értékelni.
A vagyontárgy sebezhetıségének értékelése során az értékét, hordozhatóságát, kicserélhetıségét
kell mérlegelni.
1.4. Igazolások
A gazdasági eseményeket, folyamatokat igazolni kell. (szakmai teljesítés igazolása)
A Gazdálkodási szabályzatban kerül meghatározásra a szakmai teljesítés igazolásának szabályai.
1.5. Egyeztetések
A nyilvántartásokat rendszeresen egyeztetni kell a megfelelı dokumentumokkal.
A szervezet Számlarendje részletesen tartalmazza a gazdálkodás során szükséges egyeztetési
feladatokat.
1.6. A mőködési teljesítmény vizsgálata
A mőködési teljesítményt rendszeresen, meghatározott normákkal (standardokkal) összevetve
rendszeresen értékelni kell a hatékonyság és eredményesség szempontjából.
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Ha a teljesítményvizsgálat megállapítja, hogy az aktuális teljesítés nem felel meg a meghatározott céloknak, vagy normáknak (standardoknak), a célok elérésére létrehozott folyamatokat és
tevékenységeket meg kell vizsgálni a szükséges javítások meghatározása céljából.
1.7. A mőveletek, folyamatok és tevékenységek felülvizsgálata
A mőveleteket, folyamatokat és tevékenységeket idınként felül kell vizsgálni annak biztosítása
érdekében, hogy megfeleljenek a hatályban lévı szabályozásoknak, irányítási elveknek, eljárásrendeknek és más követelményeknek. A szervezet tevékenységeinek az ilyen típusú felülvizsgálatát világosan meg kell különböztetni a belsı kontroll monitoringjától, amelyet a VI. fejezet
tárgyal.
1.8. Felügyelet (feladatkör meghatározás, felülvizsgálat és jóváhagyás, útmutatás és képzés)
A hozzáértı felügyelet segítséget nyújt a kontroll célok eléréséhez. Egy dolgozó feladatkörének
meghatározása, munkájának felülvizsgálata és jóváhagyása felöleli a következıket:
−

A dolgozói állomány minden egyes tagja feladatkörének, felelısségének és elszámolási(számadási) kötelezettségének világos meghatározása és tudomására hozatala;

−

Minden dolgozó munkavégzésének idıszakonkénti felülvizsgálata a szükséges mértékben;

−

Az elvégzett munka jóváhagyása (igazolása) a kritikus pontokon annak biztosítása
érdekében, hogy az a szándékolt irányban folyik.

A munka kiosztása (feladat- és felelısségi körök delegálása) a felügyeletet ellátó személy által
nem csökkentheti a felügyelı személy elszámolási kötelezettségét ezekért a feladat- és felelısségi körökért.
A felügyeletet ellátó személyeknek emellett biztosítania kell az alkalmazottak számára a szükséges útmutatást és a továbbképzést, hogy csökkentse a hibák, veszteségek, rossz mőveletek lehetıségét, és biztosítsa, hogy a dolgozók megismerjék, megértsék és végrehajtsák a vezetés utasításait.
V.
INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNKIKÁCIÓ
1. Információs és kommunikációs rendszer
A költségvetési szerv vezetıje köteles olyan rendszereket kialakítani és mőködtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévı információk a megfelelı idıben eljutnak az illetékes szervezethez,
szervezeti egységhez, illetve személyhez.
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell mőködtetni, hogy az
hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidık és módok világosan
meg legyenek határozva.
Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok megvalósításához.
1.1. Információ
A megbízható információ elıfeltétele a tranzakciók és események azonnali nyilvántartásba vétele és megfelelı osztályozása.
A vonatkozó információt azonosítani kell, meg kell szerezni és közölni kell abban a formában
és idıben, amely lehetıvé teszi az alkalmazottak számára a belsı kontrollal és más feladatokkal
kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését (idıbeni információ a megfelelı embereknek). Ezért a
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belsı kontrollrendszert magát is, és az összes tranzakciókat és eseményeket is teljes mértékben
dokumentálni kell.
Az információs rendszerek olyan jelentéseket készítenek, amelyek mind pénzügyi, mind nem
pénzügyi információkat tartalmaznak. Ez teszi lehetıvé a tevékenységek folytatását és kontrollját.
Nemcsak a szervezeten belül generált adatokkal foglalkoznak, hanem a szervezeten kívüli eseményekkel, tevékenységekkel és feltételekkel is, amelyek a döntéshozatalhoz és jelentéskészítéshez (beszámoláshoz) szükségesek.
A vezetés képességét a megfelelı döntések meghozatalára alapvetıen befolyásolja az információ minısége, amely magában hordozza azt a követelményt, hogy az információnak megfelelınek, idıben rendelkezésre állónak, aktuálisnak, pontosnak és elérhetınek kell lennie.
Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok megvalósításához.
A szervezet teljesítményével kapcsolatos információ és kommunikáció ad lehetıséget a mőveletek szabályszerőségének, etikusságának, gazdaságosságosságának, hatékonyságának és eredményességének értékelésére.
Számos esetben bizonyos információt kell biztosítani, illetve közölni a törvényeknek, szabályozásoknak való megfelelés érdekében.
Az információra a szervezet minden szintjén szükség van az eredményes kontroll és a szervezet
céljainak elérése érdekében. Ezért meg kell határozni, meg kell szerezni a vonatkozó és megbízható információt, és olyan formában és abban az idıben kell az alkalmazottak tudomására
hozni, hogy az lehetıvé tegye a belsı kontrollal kapcsolatos és más kötelezettségeik teljesítését.
A megbízható és vonatkozó információ elıfeltétele a tranzakciók és események azonnali, helyes
nyilvántartásba vétele (rögzítése).
A tranzakciókat és eseményeket azonnal rögzíteni kell.
Ezt alkalmazni kell a tranzakciók és események teljes folyamatára, beleértve azok kezdeményezését, engedélyezését, a feldolgozási folyamat minden lépését, és a végsı osztályozást az összesítı nyilvántartásokban.
A szervezet Bizonylati rendje is szabályozza a könyvelésben történı rögzítés rendjét.
A tranzakciók és események megfelelı, helyes osztályozása ahhoz is szükséges, hogy a vezetés
megbízható információhoz jusson. Ez az információ megszervezését, kategorizálását, megfelelı
formájúvá alakítását jelenti, amelybıl a jelentések, ütemtervek és pénzügyi beszámolók készülnek.
Az információs rendszerek olyan jelentéseket készítenek, amelyek mind pénzügyi, mind nem
pénzügyi, többek között megfeleléssel kapcsolatos információkat tartalmaznak, ez teszi lehetıvé
a tevékenységek folytatását és kontrollját. Nemcsak a szervezeten belül generált adatokkal foglalkoznak, hanem a szervezeten kívüli eseményekkel, tevékenységekkel és feltételekkel is, amelyek a döntéshozatalhoz és jelentéskészítéshez (beszámoláshoz) szükségesek.
A vezetés képességét a megfelelı döntések meghozatalára alapvetıen befolyásolja az információ minısége, amely magában hordozza azt a követelményt, hogy az információ legyen:
−

megfelelı (azt az információt kapja, amire szükség van);

−

idıben rendelkezésre álló (akkor biztosított, amikor szükség van rá);

−

aktuális (ez a legutolsó megszerezhetı információ);

−

pontos (korrekt, hibátlan); és
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−

elérhetı (az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak).

Az információ és a jelentéstétel, a belsı kontrolltevékenységek és felelısségek, a hatékonyabb
és eredményesebb monitoring megfelelı minısége biztosításának elısegítése érdekében magát a
belsı kontrollrendszert, valamint az összes tranzakciót és eseményt teljesen és világosan dokumentálni kell (vagyis folyamatábrák és folyamat leírások). Ennek a dokumentációnak naprakészen rendelkezésre kell állnia az ellenırzés számára.
1.2. Kommunikáció
A hatékony kommunikáció lefelé, horizontálisan és felfelé vertikálisan irányuló információ
áramoltatást jelent a szervezetben, annak minden részében és teljes struktúrájában.
A szervezet minden alkalmazottjához el kell jutnia a vezetés világos üzeneteinek arról, hogy a
kontroll iránti felelısségeket komolyan kell venni.
Minden alkalmazottnak tisztában kell lennie saját szerepével a belsı kontrollrendszerben, valamint azzal, hogy saját tevékenysége hogyan viszonyul mások munkájához.
Hatékony kommunikációra van szükség a külsı partnerekkel is.
A kommunikáció kiindulópontja az információ, amelynek ki kell elégítenie az egyes csoportok,
vagy személyek azon várakozását, hogy az információ tegye lehetıvé feladatkörük eredményes
végrehajtását. Hatékony kommunikációt kell biztosítani minden irányban, lefelé, (horizontálisan) és felfelé (vertikálisan) a szervezet minden egységében és a teljes struktúrában.
Az egyik legkritikusabb kommunikációs csatorna a vezetés és az alkalmazottak közötti kommunikáció. A vezetésnek naprakész információval kell rendelkeznie a teljesítményekrıl, fejlıdésrıl, kockázatokról és a belsı kontroll mőködésérıl, valamint más vonatkozó eseményekrıl és
kérdésekrıl. A vezetésnek is közölnie kell az alkalmazottakkal, hogy milyen információra van
szüksége, és biztosítania kell a visszacsatolást és az utasításokat. A vezetésnek specifikusan és
célzottan biztosítania kell a magatartással kapcsolatos elvárásokra vonatkozó kommunikációt is.
Ez magában foglalja a szervezet belsı kontroll szemléletével és a felelısségek megosztásával
kapcsolatos világos megfogalmazását.
A kommunikációnak rá kell irányítania a figyelmet a hatékony belsı kontroll fontosságára és
elválaszthatatlanságára minden tevékenységtıl; a szervezet alkalmazottainak tudomására kell
hozni a szervezet kockázatérzékenységét és kockázattőrı képességét, fel kell hívni az alkalmazottak figyelmét szerepükre és felelısségükre a belsı kontroll elemeinek mőködtetése és –
támogatása vonatkozásában.
Túl a belsı kommunikáción a vezetésnek biztosítania kell a megfelelı eszközöket a külsı partnerekkel való kommunikációhoz mind az információk adása, mind az információk megszerzése
tekintetében, mivel a külsı kommunikáció olyan inputot biztosíthat, amely különösen nagy hatást gyakorolhat arra, hogy a szervezet milyen mértékben éri el céljait.
A belsı és külsı kommunikáció révén megszerzett információ (input) alapján a vezetésnek végre kell hajtania a szükséges mőveleteket, és idıben gondoskodnia kell azok hatásának nyomon
követésérıl.
VI.
MONITORING
1. A monitoring rendszer
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A költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert mőködtetni, mely lehetıvé teszi a
szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.
A belsı kontrollrendszer teljesítmény-minıségének idınkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és értékelni kell (együtt:monitoring) a rendszert. A monitoring rutintevékenységek, vagy külön értékelések, vagy e kettı kombinációja révén valósul meg.
A belsı kontroll monitoring arra irányul, hogy biztosítsa a kontrolloknak a létrehozásuk szándékának megfelelı mőködését és a mőködés megfelelı módosítását a körülmények változása esetén.
A monitoringnak értékelnie kell azt is, hogy vajon a szervezet feladatának teljesítése során a
belsı kontroll definiálása keretében meghatározott általános célok hogyan teljesülnek.
Ezt a folyamatos monitoring, a külön értékelések, és e két megközelítés kombinációja valósítja
meg annak biztosítása érdekében, hogy a belsı kontroll folyamatos legyen a szervezet egészét
és minden szintjét tekintve, és hogy a belsı kontroll elérje az elvárt eredményeket.
1.1. Folyamatos monitoring
A belsı kontroll folyamatos monitoringja lényegében beépül a szervezet normális, ismétlıdı
mőködési tevékenységeibe. Magában foglalja a vezetés rendszeres felügyelet ellátó tevékenységét, valamint más mőveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása
keretében.
A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az össze kontroll elemekre és magukban
foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan, nem hatékony és eredménytelen belsı kontrollrendszer ellen irányuló mőveleteket.
A belsı kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlıdı mőveletei során történik meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy idıben valósul meg, dinamikusan
reagál a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések feltételezetten kisebb költségekkel járnak.
Mivel a külön értékelésekre a tényeket követıen kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása
sokszor gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által.
1.2. Külön értékelések
A külön értékelések gyakorisága és hatóköre elsısorban a kockázatértékeléstıl és a folyamatos
monitoring tevékenységek hatásosságától függ.
A külön értékelések a belsı kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak és
céljuk biztosítani, hogy a belsı kontroll az elıre meghatározott módszerekkel és eljárásokkal elérje a kívánt eredményeket. A belsı kontroll hiányosságait jelenteni kell a vezetés megfelelı
szintjének.
A monitoring által biztosítani kell, hogy az ellenırzési megállapítások és ajánlások megfelelıen
és azonnal végrehajtásra kerüljenek.
A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez a szervezetnek mérlegelnie kell mind a külsı,
mind a belsı eseményekbıl eredı változások jellegét és nagyságát, és a változásokkal összefüggı kockázatokat; a kockázatokra válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát és a vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.
A kontrollok külön értékeléseit hasznos lehet közvetlenül a kontrollok eredményességére koncentrálni egy meghatározott idıszakban. A külön értékelések megvalósíthatóak önértékelés
formájában, vagy a kontrollok kialakításának felülvizsgálata és közvetlen tesztelése révén. A
külön értékeléseket elvégezheti más külsı szolgáltató, illetve belsı ellenır is.
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Általában a folyamatos monitoring és a külön értékelések egy bizonyos kombinációja elısegíti,
hogy a belsı kontroll hosszabb idın át megırizze eredményességét.
Minden eltérést, amelyet a folyamatos monitoring és a külön értékelések feltárnak, jelenteni kell
annak a személynek, aki döntési pozícióban van a szükséges intézkedések megtétele tekintetében. Az „eltérés” fogalma magában foglalja az érzékelt potenciális, vagy tényleges hiányosságokat, vagy a belsı kontroll megerısíthetıségét annak a valószínőségnek a megnövelése érdekében, hogy a szervezet elérje az általános célokat.
A belsı kontroll hiányosságairól szóló információ megfelelı személy számára történı
biztosítása egy kritikus pontot képez. Listát, jegyzéket kell kialakítani arra, hogy az egyes szinteken milyen információra van szükség a hatékony döntéshozatalhoz.
Az ilyen listáknak tükrözniük kell, hogy az adott szintő vezetınek mirıl kell információkat
kapnia, ami az irányítási felelıssége alá tartozó alkalmazottak mőveleteire, vagy magatartására
hatást gyakorol, valamint amely információk szükségesek a specifikus célok eléréséhez.
A belsı kontroll monitoringjának ki kell terjednie azokra az elvekre, és eljárásrendekre, amelyek az ellenırzések és más vizsgálatok megállapításai és ajánlásai haladéktalan megoldásának
biztosítását szolgálják.
A vezetık kötelesek
−

haladéktalanul kiértékelni az ellenırzésekbıl és más vizsgálatokból származó megállapításokat, beleértve a szervezet tevékenységeit értékelı ellenırök, vagy mások által jelentett
hiányosságokat és ajánlásokat;

−

meghatározni a megfelelı intézkedéseket az ellenırzésbıl, vagy más vizsgálatokból eredı
megállapítások és ajánlásokra adandó válasz (probléma megoldás) tekintetében;

−

és meghatározott idıkereteken belül teljes tájékoztatást adni mindazokról a mőveletekrıl,
intézkedésekrıl, amelyek kijavítják, megoldják a tudomására hozott ügyeket.

A megoldás folyamata akkor kezdıdik, amikor az ellenırzés, vagy más vizsgálat eredményeit
jelentik a vezetésnek, és csak akkor fejezıdik be, amikor a foganatosított intézkedések:
−

kijavították az azonosított hiányosságokat;

−

fejlıdést eredményeztek, vagy

−

azt mutatják, hogy a megállapítások és ajánlások nem indokolnak vezetıi intézkedéseket.
VII.
A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 161. § - ának megfelelıen a költségvetési szerv vezetıjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntetı-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létezı szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás mőködési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes mőveletekben,
stb. elıfordulhat.
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A szabálytalanságok fajtáira néhány példát a szabályzat 8. melléklete tartalmaz.
1. Szabálytalanság
A szabálytalanság valamely létezı:
- központi jogszabályi rendelkezéstıl,
- helyi rendelettıl,
- egyéb belsı szabályzattól, utasítástól
való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti.
Formái:
a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntetı, szabálysértési, valamint
a kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.
Alapesetei lehetnek:
-

a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés,
szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.);

-

a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségbıl, hanyag magatartásból,
helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. Jelen eljárásrend tekintetében a szabálytalanságok körének meghatározása
Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minısülnek azok a szabálytalanságok, melyek
mértékük alapján
- a büntetı,
- szabálysértési,
- kártérítési, illetve,
- fegyelmi eljárás megindítására adnak okot.
3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja
A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) elıfordulásának megelızése.
A SZABÁLYTALANSÁGOK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETİJÉNEK FELELİSSÉGE, HOGY:

-

a jogszabályoknak megfelelı szabályzatok alapján mőködjön a szervezet;
a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezetı;
szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelıen, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A megelızés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a FEUVE rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy az elızetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetıi ellenırzés eszközével a szabálytalanság elıfordulása, illetve ismételt felmerülése kivédhetı legyen.
A FEUVE rendszerben az ellenırzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a független belsı
ellenırzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okaira, körülményeire, illetve a felelısökre.
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A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belsı ellenırzési tapasztalatokat
úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes szabályozással, a szabályozás
megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve közvetlen felelısök meghatározásával az
újabb szabálytalanságok kivédhetık legyenek.
A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS CÉLJA, HOGY:
-

-

hozzájáruljon a különbözı jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elıírások
sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelızés);
keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelı állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelısség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelızésre kell helyezni.
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a
kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a jegyzı feladata, mely az egyes szervezeti egységek vezetıire átruházható.
A szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetıinek és munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelısségét, beszámoltathatóságát ezen szabályozáson túl a munkaköri leírások
szabályozzák, és a közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak
megfelelıen kell teljesíteniük.
4. Általános elvek
A FEUVE rendszer kialakításáért felelıs vezetınek (jegyzınek) kell gondoskodnia arról, hogy az
elsı szintő pénzügyi, irányítási és kontroll rendszer megfelelıségének és hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék.
A FEUVE rendszer kielégítı mőködését biztosítani kell a szerv minden tevékenysége vonatkozásában.
A szervezet azon tevékenységeire, mőködési folyamataira, ahol a szabálytalanságok elıfordulásának kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni.
A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan elemeket határoz meg, mely olyan feladatokat ír elı, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetıségét, illetve korlátozzák az okozható kár
mértékét.
5. A nagyobb kockázatot rejtı feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a szabálytalanságok
megelızése érdekében
A hivatalnál nagyobb kockázatot rejtı feladatok, folyamatok a következık:
1. tervezési folyamatok egyes területei
2. az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetıségét rejtı folyamatok, tevékenységek,
3. a szervezet belsı eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtı feladatnak, folyamatnak minısített területek,
4. a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtı feladatnak, folyamatnak
minısített területek.
5.1. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következı:
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1. A korábbi évek tapasztalatai alapján, - költségvetési beszámolók adatait is figyelembe
véve – meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes területek, (elsısorban olyan területek, ahol pl. nagyobb mennyiségő készpénzmozgás van);
2. Gondoskodni kell a nagyobb egyösszegő kiadások teljesítésével járó területek (pl. beruházások, eseti, nagy összegő finanszírozások) fokozott ellenırzési rendjének meghatározásáról;
3. Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályosság
miatt megnıtt jelentıségő területek fokozott ellenırzését, a szabályosság kontrollálását;
4. Figyelembe kell venni a külsı ellenırzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a
tervezési tevékenységre is.
5.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetıségét rejtı folyamatok, tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következı:
1. Meg kell határozni azt a belsı rendet, politikát, melyek az illegális pénzügyi cselekmények
megelızését célozzák.
2. Gondoskodni kell arról, hogy a hivatal dolgozói számára ismert eljárásrend legyen arra az
esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell lenni az ilyen
esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak.
3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények elıfordulási típusairól, területeirıl,
feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetıségérıl.
5.3. A szervezet belsı eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtı feladatnak, folyamatnak minısített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következı:
- rendszeresen át kell tekinteni a szervezet belsı eljárásrendjét, különös tekintettel a
belsı szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra,
- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelıen gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenırzésérıl.
5.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtı feladatnak, folyamatnak minısített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következı:
-

a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való
teljes végigkísérése történik meg.

Ilyen pénzügyi tranzakciók csoportok lehetnek pl:
- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése,
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre,
- a beruházások pénzügyi lebonyolítása,
- az intézmény valamely alapfeladatának ellátása stb.
A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése esetében a tényleges ellenırzési feladatok például a következık lehetnek:
- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,
- a beszerzés kezdeményezés ellenırzése, áttekintése jogosság, célszerőség szempontjából
- megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból
- a megrendelı jogosult volt-e megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,
- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az
ellenjegyzése,
- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,
- a gazdaságosság elvét szem elıtt tartották-e.
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-

a megrendelés nyilvántartása megfelelıségének, átlátható rendszerben történı kezelésének ellenırzése,
a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése,
a készletjellegő termékek beérkezését követı nyilvántartásba vételének, tárolásának vizsgálata,
a pénzügyi teljesítés elıtt az érvényesítıi feladatok ellátásának teljes ellenırzése –
a feladat valamennyi mozzanatára kiterjedıen,
a pénzügyi teljesítés elıtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának
áttekintése,
az utalvány ellenjegyzésének ellenırzése,
a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,
a pénzügyi teljesítést követı számviteli folyamatok nyomon követése.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni.
6. A jegyzı értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása érdekében
A jegyzı a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy alkalommal értékeli
az intézmény egyes mőködési folyamatait. Az értékelési feladatok ellátásába más személyeket,
különösen a folyamatgazdákat is bevonja.
Az értékelés során át kell hogy tekintsék legalább a következıket:
- a szervezetnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a
FEUVE tevékenység,
- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelı ütemben történik-e, kellı rugalmassággal válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére,
- az ellenırzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer
még nem került kialakításra,
- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelıek-e a kialakított ellenırzési nyomvonalak,
- a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására fordítanak-e kellı figyelmet.
A jegyzı a FEUVE tevékenységet köteles értékelni
- független belsı ellenır, valamint
- külsı ellenıri szervezet
megállapításai alapján is.
7. Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén
7.1. A szabálytalanságok észlelése (útvonala)
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belsı és külsı ellenırzés részérıl.
7.1.1 A Polgármesteri Hivatala munkatársa észleli a szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal belsı szervezeti egységnek valamely munkatársa észleli,
köteles értesíteni a szervezeti egységének vezetıjét. Ha a szervezeti egység vezetıje megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy errıl értesíti a költségvetési szerv vezetıjét (jegyzıt). A jegyzı
kötelessége gondoskodni a megfelelı intézkedések meghozataláról, indokolt esetben a szükséges
eljárások megindításáról, illetve kezdeményezésérıl.
7.1.2. A Polgármesteri Hivatal jegyzıje vagy belsı szervezeti egység vezetıje észleli a szabálytalanságot
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A jegyzı vagy a belsı szervezeti egység vezetıi észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelısségi
rendnek megfelelıen kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. Indokolt esetben a szabálytalanságról feljegyzést kell készíteni.
7.1.3.

A költségvetési szerv belsı ellenırzése észleli a szabálytalanságot

Amennyiben a belsı ellenır ellenırzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek,
valamint az Ellenırzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelıen jár el.
A polgármesteri hivatal illetve a szervezeti egység vezetıjének intézkedési tervet kell kidolgoznia.
Az intézkedési tervet a jegyzı minısíti.
Az éves ellenırzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenırzési jelentés tartalmazza az ellenırzések során a büntetı, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát.
7.1.4. Külsı ellenırzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külsı ellenırzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenırzési jelentés tartalmazza. A büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenırzı szervezet mőködését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. (pl. ÁSZ stb.)
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a jegyzınek intézkedési tervet kell kidolgozni, melyet a polgármester hagy jóvá. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a jegyzı
utóellenırzés keretében vizsgáltathatja.
7.2. A szabálytalanság észlelését követı szükséges eljárások (intézkedések) megindítása
A jegyzı felelıs a szükséges intézkedések megtervezéséért és végrehajtásáért.
A belsı ellenırzés által végzett ellenırzések ellenırzési jelentései alapján a költségvetési szervek
belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ber.) kapott felhatalmazás alapján a szervezeti egységek vezetıinek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelıs
személyek és a vonatkozó határidık megjelölésével az ellenırzési jelentés kézhezvételétıl számított 15, kivételes esetben 30 naptári napon belül intézkedési tervet kell készíteni.
Bizonyos esetekben ( pl. büntetı-, vagy szabálysértési ügyekben) az arra illetékes szervet is értesíteni kell, a megfelelı eljárások megindítása érdekében. (a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978.
évi IV. törvény, a büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a szabálysértésekrıl szóló 1999.
évi LXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény).
Fegyelmi felelısség felmerülése esetén vizsgálatot kell elrendelni a tényállás tisztázása érdekében.
A vizsgálatban való részvételre munkatársakat kell bevonni, indokolt esetben külsı szakértı is
felkérhetı a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.
7.3. Az intézkedések, eljárások nyomon követése
A jegyzı feladatai:
- Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét.
- Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során született javaslatok végrehajtását.
- Információt ad a belsı ellenırzés számára, elısegítve annak folyamatban lévı ellenırzéseit.
A polgármester, illetve a költségvetési szervek vezetıinek feladatai:
- A Ber. alapján éves ellenırzési jelentésben kell számot adnia a belsı ellenırzés által tett
megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenırzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.

372

Az intézkedést tevı szervezeti egységek vezetıi saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett
intézkedéseket nyomon követni.
7.4. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása
A jegyzı:
- Gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérıl. (Iratkezelési szabályzat)
- Nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidıket, a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben,
illetve a polgármester által megtett intézkedéseket.
8. A büntetı, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások
8.1. A büntetı eljárás megindítása
A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény 10 §. (1) bekezdése szerint bőncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból
elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását
rendeli. A büntetıeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6 §. (1) bekezdése
kimondja, hogy a bíróságnak, ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben
foglalt feltételek megléte esetén a büntetıeljárást megindítani.
A Be. 171. §. (2) bekezdése elıírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására
jutott bőncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati
hatóságnál kell megtenni.
8.2. Szabálysértési eljárás
A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1 §. (1) bek. szerint szabálysértés az a jogellenes tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet a törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetıit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. §. (1) bekezdése
kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetıleg a szabálysértési hatóság részérıl eljáró
személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
8.3. Kártérítési eljárás
A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 339 §. (1) bekezdése kimondja, hogy aki
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelısség alól, ha bizonyítja,
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései az irányadók. Kártérítési felelısség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (tov.:Mt.), a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (tov.:Ktv) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (tov.:Kjt.)
megfelelı rendelkezései.
8.4. Fegyelmi eljárás
Fegyelmi eljárás, illetve felelısség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelı rendelkezései az irányadók.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
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A szabályzatot jogszabályváltozás, belsı szervezeti változás vagy feladatváltozás során módosítani
kell.
1. melléklet
A pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok
feladatkörök szerinti elkülönítése

Pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok
megnevezése

1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése
1.1. Intézményi költségvetés
- azt intézményre vonatkozó költségvetési
koncepció
- az intézmény éves költségvetési terve
-az intézmény költségvetésének módosításai
- az intézményt érintı normatív állami
támogatások adatszolgáltatása a fenntartónak
1.2. Féléves beszámoló
1.3. Éves beszámoló
1.4. Kötelezettségvállalás dokumentumai
1.3.Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek
- beszerzések
- értékesítések
- selejtezés
2. Elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzés, a pénzügyi döntések szabályszerőségi és szabályozottsági szempontból történı jóváhagyása, ellenırzése
2.1.Költségvetési terv
- jóváhagyása
- elıirányzat-felhasználási ütemterv
- likviditási terv
2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése
3. Egyéb gazdasági események elszámolása
3.1. Költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatok könyvelése
- eredeti elıirányzatok
- módosított elıirányzatok
3.2. Elıirányzat teljesítések könyvelése

374

Feladatkörök megnevezése
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2. melléklet
A megfelelı szabályozottság
kialakításának és fenntartásának folyamatábrája

Jogszabályok alapján kötelezı
belsı szabályozási területek
A SZERV MŐKÖDÉSI, SZERVEZETI SAJÁTOSSÁGA MIATT BELSİ SZABÁLYOZÁST
IGÉNYLİ TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA

SZABÁLYOZÁS

ÚJ BELSİ SZABÁLYOZÁS

MEGLÉVİ SZABÁLYOZÁS

ELİZETES KONZULTÁCIÓ

A SZABÁLYOZÁS KÖTELEZİ FELÜLVIZSGÁLATI IDİKÖZÉNEK, ILLETVE HATÁRNAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A TERÜLETEN

ÉRINTETT
FOLYAMAT
GAZDA

DOLGOZÓ

SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA

SZABÁLYZAT TERVEZET ELKÉSZÍTÉSE

TAPASZTALATOK ÁTTEKINTÉSE
(FEUVE-, KÜLSİ ELLENİRZÉSI -, BELSİ
ELLENİRZÉSI TAPASZTALAT )

SZABÁLYZAT TERVEZET VÉLEMÉNYEZTETÉSE, MEGBESZÉLÉSE

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
ELKÉSZÍTÉSE

A TERÜLETEN

Érintett

DOLGOZÓ

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
VÉLEMÉNYEZTETÉSE,

folyamat

MEGBESZÉLÉSE

SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

A TERÜLETEN

SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE

Érintett

DOLGOZÓ

folyamat
Módosítás elkészítése
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MÓDOSÍTÁS MEGISMERTETÉSE

3. melléklet
A költségvetés tervezésének és végrehajtásának ellenırzési nyomvonala

Sor
szá
m

Tevékenység/feladat
megnevezése

1.

Költségvetési koncepció

2.

Költségvetési rendelet
megalkotása

Jogszabályi
alap

Alap
dokumentum

Keletkezı
dokumentum
Fellelhetési
hellyel
Áht.
- int.normatívák Kt.elıterjeszté
249/2000.(XII.24)
- létszámadatok s
Korm.rend.
- Ktv.tv. →Kt.határoza
292/2009.(XII.19.)
tervezet
t
Korm. rend.
- intézmények
mindenkori Költségveté- és egyes osztási tv.-tervezet
lyok
igényei
- Kt. határozatok
- önk-i rendeletek
Áht.
- Ktv-i koncep- Önk-i rende249/2000.(XII.24)
ció,
letKorm.rend.
Kt-i határozat tervezet
292/2009.(XII.19.)
- egyes osztá= önk.rendelet
Korm. rend.
lyok
mindenkori Költségveté- részletes ktgvsi tv.
e
- önállóan
gazd.és részben
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Felelıs/
Kötelezettség

Határidı

vállaló
Pénznov.30.
ügyi.oszt.vez. ill. dec.15.
Városüz.oszt.v
ez./
Polgármester
Képviselıtestület

Pénzügyi.oszt.vez.
Városüz.oszt.v
ez./
Polgármester
Képviselıtestület

Ellenırzési pont

jegyzı
vizsgáló

könyv-

Ell.
Gyakor.

évente

Beterjesztés jegyzı
évente
febr.15-ig, Pénzügyi osztály vez.
ill.
könyvvizsgáló
ktv-i tv.
megjelenését
követı
45 napon
belül

önállóan gazd.
intézmények
költségvetései
- vezetıi egyeztetések

3.

4.

Idıszaki beszámolók

Zárszámadási rendelet
megalkotása

Áht.
249/2000.(XII.24)
Korm.rend.
292/2009.(XII.19.)
Korm. rend.

Áht.
249/2000.(XII.24)
Korm.rend.
292/2009.(XII.19.)
Korm. rend.

- fıkönyvi
könyvelés
- int-i beszámoló
garnitúrák
- osztályok
szöveges beszámolói
- fıkönyvi
könyvelés
- int-i beszámoló
garnitúrák
- egyes osztályok
szöveges beszámolói
vagyonnyilvánt
ar-tások
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beszámoló
őrlapok,
Kt-i elıterjesztés

Pénzügyi osztály
Városüzemeltetési oszt./
Polgármester,
jegyzı

zárszámadási
rendelettervezet
= önk.rendelet

Pénzügyi osztály
Városüzemeltetési és
vagyongazd.os
zt.
Személyügyi
elıadó/Polgármest
er, Képviselıtestület

MÁK
által megadott
Kt. munkaterve
alapján
április 30.

jegyzı
szept. ill.
Pénzügyi Osztályvez. november
könyvvizsgáló

jegyzı
évente
Pénzügyi osztályvez.
könyvvizsgáló

5.

6.

7.

Ktv-i elıirányzatok évközi
módosításai

Áht.
292/2009.(XII.19.)
Korm.r.

- Kt-i határozatok
- önk-i rendeletek
átruh.hatáskörbe
n
hozott átcsoportosítások
- bizottsági
határozatok
-egyes osztályok és intézményi
javaslatok
Önkormányzati normatívák Mindenkori költségvetési - szintre hozáéves felülvizsgálata és
törvény
sok
jóváhagyása
- éves várható
telj-i adatok
- szerkezeti
változások
- Kt-i határozatok
Normatív állami támogatá- Áht. 64. §
- intézményi
sok
292/2009.(XII.19.)
adatigénylése, módosítása és
Korm.r.
lapok
elszámolása
- helyszíni ellenırzések
jegyzıkönyvei
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Kt.elıterjeszté
s
(rendelettervezet)
= önk-i rendelet

Pénzügyi osztály
vez./Polgármes
ter, Képviselıtestület

jegyzı
könyvvizsgáló

negyedévente

Kt.elıterjeszté Pénzügyi
december
s
oszt.vez.
31
= kt.határozat Oktatási elıadó/Polgármest
er, jegyzı

jegyzı
belsı ellenır
Pénzügyi oszt.vez.

évente

állami tám.
igénylése
idıszaki lemondások
ill. pótigénylés
beszámoló
garnitúra
31.,33.,51.,
46. és
47. őrlapjai

MÁK
ÁSZ
könyvvizsgáló

évente
ill.
idıszakonként

Pénzügyi
osztvez.
Oktatási elıadó/ Polgármester, jegyzı

április 30.
jún. 30.
szept.30.
dec.31.

MÁK által
meghatározott
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4. melléklet
A számviteli feladatok ellenırzési nyomvonala

Sorszám

1.

2.

3.

Tevékenység/feladat
megnevezése

Elkészíti, illetve szükség szerint
aktualizálja a számviteli politikát,
valamint a számviteli és bizonylati
rend alapját képezı egyéb helyi
szabályzatokat. Figyelemmel kíséri
a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelı számviteli és
bizonylati rend kialakításáról és
mőködésérıl
Közremőködik az alkalmazott
számviteli információs rendszer
biztosításában, és annak folyamatos
továbbfejlesztésében.
Az Önkormányzat területén - intézményi megkeresésre - gondoskodik
a számviteli szakmai kérdések értelmezésérıl, a szakmailag helyes
álláspontok kialakításáról.

Jogszabályi
alap

Alap
dokumentum

Keletkezı
dokumentum
Fellelhetési
hellyel

Felelıs/
Kötelezettség

Határidı

Ellenırzési
pont

Ellenırzés
gyakorisága

vállaló

2000. évi C. tv.
1990. évi LXV tv.
92. §.(3) Önk.tv.
1991.évi XX.
tv.140 §, feladat és
Jogszabályok,
Új és módosíhatáskör
helyi szabályza- tott belsı sza1992. évi
tok.
bályzatok
XXXVIII. tv. 83.
§,
249/2000.(XII.
24.) Korm.
rend.8.§.

Könyvelı

folyamatos

Pénzügyi
folyamatos
osztályvezetı

1992. évi
XXXVIII. tv.
83.§.

Mőködéssel
kapcsolatos
észrevételek.

Intézkedések,
megoldások

Könyvelı

folyamatos

Pénzügyi
folyamatos
osztályvezetı

2000. évi C. tv.
14. §

Intézményi
megkeresés

Állásfoglalás,
útmutatás

Könyvelı,
pénzügyi
osztvez.

folyamatos

Pénzügyi
folyamatos
osztályvezetı
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4.

Elkészíti a Polgármesteri Hivatal
elemi költségvetését

5.

Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját
számviteli nyilvántartásaira épülı
információkat a társosztályok, a
testületek és a hivatal vezetése számára.

6.

7.

költségvetési
Önkormányzat
292/2009.(XII.19.)
Elemi költség- ügyintézı,
rendelete a költKorm. rend.
pénzügyi
vetés
ségvetésrıl
osztvez.
2000. évi C tv. 45. és 13.§.; 1992.
évi XXXVIII. tv.
80 §, 292/2009
Könyvelési bi(XII. 19.) Korm.
számviteli
zonylatok, felkönyvelı
információ
rend.
adások
249/2000.(XII.24.)
Korm. rend. 8.§.
Számviteli Politika

Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó
részben önálló
részben önálló szervezetek számvi- 292/2009.(XII.19.)
szervezet dokuteli információs feladatait. Folyama- Számviteli Politimentumai, bika
tos kapcsolatot tart fenn a részben
zonylatai
önálló szervezettel.
2000. évi C tv. 45. §.
249/2000.(XII.24.)
Elkészíti a polgármesteri hivatal
Korm. rend. 6-7.
féléves és éves költségvetési beszáSzámviteli in§.
molóját, valamint az idıszaki költformációs rend292/2009.(XII.19.)
ségvetési jelentéseket és mérlegjeszer adatai
Korm. rend.
lentéseket.
Számviteli Politika, Értékelési
Szabályzat
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március

Pénzügyi
évente
osztályvezetı

negyedévente,
negyedévente,
Pénzügyi
illetve folyailletve folyaosztályvezetı
matos
matos

számviteli
információ

számviteli
ügyintézı
(könyvelı)

negyedévente,
negyedévente,
Pénzügyi
illetve folyailletve folyaosztályvezetı
matos
matos

Beszámolók,
jelentések

számviteli
ügyintézı,
költségvetési
ügyintézı
pénzügyi
osztvez.

negyedévente

Pénzügyi
negyedévente
osztályvezetı

1992. évi
XXXVIII. tv. 82.
§,
Számviteli in249/2000 (XII.24.)
formációs rendKorm.
szer adatai
rend.10.§,45.§.
1990. évi LXV. tv.
92/A. §.

8.

Gondoskodik a könyvvizsgálói
záradékkal ellátott egyszerősített
tartalmú, pénzforgalmi jelentés
könyvviteli mérleg, pénzmaradvány
kimutatás, eredmény-kimutatás közzétételérıl, Állami Számvevıszék
részére történı megküldésérıl

9.

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége- 227/2002. (XI.7.)
ket (elszámolások, statisztikai jelen- Korm. rendelet
tések).

Számviteli információs rendszer adatai

10.

Gondoskodik a hivatal kezelésében
lévı, valamint a társaságok részére
üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának
fıkönyvvel való egyezıségérıl.
Folyamatos egyeztetést végez a
vagyonnyilvántartással

2000. évi C tv.
165. §. 249/2000.
(XII.24.) Korm.
rend. 49. §. Vagyonrendelet

számlák,
üzembehelyezési
okmányok, seszámviteli
lejtezési jegyzı- tárgyi eszköz
ügyintézı,
könyvek, átadás- leltár, fıkönyvagyongazátvételi jegyzı- vi feladás
dálkodó
könyvek, adásvételi szerzıdések

11.

Közremőködik az immateriális javak és tárgyi eszközök kétévente
esedékes leltározáshoz kapcsolódó
leltárfelvétel és kiértékelés szabályszerő lebonyolításában.

249/2000. (XII.24.
Tárgyi eszköz
Korm. rend. 37.§.
analitikus nyilLeltározási Szavántartás adatai,
bályzat

Leltárfelvételi
ív, leltárkiértékelés, leltáreltérés kimutatása, fıkönyvi
feladás

Kezeli a pénzügyi és számviteli
elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú számadású nyomtatványokat,

2000. évi C tv.
168. §. 249/2000
(XII. 24.) Korm.
nyomtatványok
rend. 7-8. §. 10 §
37. §-38 §, 47 §
Bizonylati Sza-

nyilvántartás

12.
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Közzétett kimutatások

Számviteli és
költségvetési
ügyintézı

évente

Pénzügyi
évente
osztályvezetı

statisztikai
jelentések

számviteli
ügyintézı

évente

Pénzügyi
évente
osztályvezetı

folyamatos

Pénzügyi
folyamatos
osztályvezetı

számviteli
ügyintézı,
vagyongazdálkodó

kétévente

Pénzügyi
kétévente
osztályvezetı

számviteli
ügyintézı,
pénztáros

folyamatos

Pénzügyi
osztályvezetı, folyamatos
pénztárellenır

bályzat

13

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról,
nyilvántartja a befektetési és forgatási célú értékpapírokat.

2000. évi C. tv.
165. §. 249/2000.
(XII.24.) Korm.
rend. 49. §.

szerzıdések,
kivonatok
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nyilvántartás,
fıkönyvi feladás

számviteli
ügyintézık,

folyamatos

Pénzügyi
folyamatos
osztályvezetı

5. melléklet
A pénzügyi feladatok ellenırzési nyomvonala

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

Tevékenység/feladat
megnevezése
Követelések és kötelezettségek
nyilvántartása, azok beszedésérıl és
teljesítésérıl gondoskodás
A teljesítések folyamatos figyelemmel
kísérése, intézkedés a megfelelı telj.
érdekében
Utalványozott és érvényesített bizonylatok ellenjegyzése és
pénzügyi teljesítés foganatosítása
pénzügyi telejsítésbıl eredı informáci
ók MÁK részére történı biztosítása,
ezek elszámolásának, nyilvántartásának figyelemmel kísérése

Jogszabályi
alap
2000.évi C.tv.
29.§.165.§.
Folyó évi költ-

Alap
dokumentum
Megrendelés
szerzıdés

Keletkezı
Felelıs/
Határidı
dokumentum és Kötelezettség
Fellelhetési helye
vállaló
Aláírt szerz.
Pénzügyi
Folyamegrendelés
ügyintézık
matos

Utalványlap
Számla

Átutalható
számla

osztályvezetı Folyapü.-iügyintézı matos

Kigyüjtés
alapját képezı
bizonylatok

MÁK részére
adatszolgáltatás

Pénzügyi
ügyintézı

Ellenırzési
pont
Pénzügyi
osztályvezetı

Ellenırzés
gyakorisága
Folyamatos

ségvetés

292/2009.(XII.19)
Korm.r.
Gazd.szab.
1991.évi XX.tv.
140.§.

Önkormányzati költségvetés

1991.é.XX.tv.

Értékpapír

folyamatos likviditásának biztosítása
szabad pénzeszközök megfelelı hasz
nosítása
Operatív gazd-ról kiadott szabályozás
szerinti körben az érvényesítési hatás-

140.§.,217/1998.
(XII.30)Korm.r.
103.§.
292/2009.(XII.19.) Utalványlap
Korm.r.
Számla

adás-vételi sz.
Befektetési
szerzıdés
Érvényesített
számla
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Tárgyhót
követı hó
10-ig

Osztályvezetı Szabad
Pügyi ügyinpénzeszk.
tézı
esetén
Pénzügyi
ügyintézık

Folyamatos

Folyamatos

Pénzügyi
osztvezetı
MÁK
Polgármester,
helyettesítése
esetén

Havonta

Folyamatos

Alpolgármester

Befektetéskor

Pénzügyi
osztályvezetı

Folyamatos

kör gyakorlása
6.

7.

8.

Az ill.intézmény kezdeményezése
alapján-közvetíti a MÁK felé az intézményi törzskönyvi nyilvántartással
kapcsolatos információkat, szükséges
esetekben kezdeményezi a törzsköny
vi nyilvántartás megfelelı módosítását
Megszőnés vagy új intézmény
alapítása esetén gondoskodás a kv-i elsz.
szla. Megszüntetésérıl vagy nyitásáról
A hivatal gazdálkodáshoz kapcsolódó kézpénzkifizetési feladatok
ellátása

292/2009.(XII.19.) Változás

Változás

Korm.r.

átvezetése
a törzskönyvben

bejelentése

Pénzügyi
Ügyintézı,
osztáyvezetı

Szükség

Pü..osztály

Folyamatos,
ill.

szerint
Évente
egyszer
felülvizs-

vezetı
MÁK

évente egy
alkalommal

Pü.osztály
vezetı

Megszőnést
követıen

gálat
292/2009.(XII.19) Intézkedés
Korm.rend.
bank felé

Bankszámla
megszőnése

Pénzkezelési
szabályzat

Kifizetetlen
számla

Kiadási pénztárbizonylat

Számviteli bizonylat

9.

Adóköteles szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások határidıre
történı teljesítése(MÁK,APEH)

10.

Hóközi személyi jellegő kifizetések
számfejtése, lejelentése

11.

Az osztály és a hivatal többi szerv.

172/2000(X.18)
Korm.r.
37/2001.(X.25)
Korm.r. 2.§.
1992.évi
XXXVIII.

egységei és az intézmények közötti
kapcsolatok koordinálása, az érintett
csoportokkal együttmőködve a többi
szervezeti egységtıl és az intézmé-

tv.72.§.
tés és beszámo249/2000.(XII.24) ló,költségvetési
Korm.r.10.§.
jelentés, mérlegjelentés

Alapbizonylat

Pénzügyi
Ügyintézı

Megszőnés határ-

Pü. Osztvez.
Pénztáros

napja
Esedékességkor

Adóbevallás,
havi lejelentés

Pénzügyi
ügyintézık

Számfejtett
bizonylat

Pénzügyi
ügyintézı

tárgyhót
követı 20.
ill. tárgyh.
köv. 2.
Folyamatos
tárgyh.köv.
hó 2.-ig

Elemi költségve- Átvett és feldol-
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gozott elemi
költségvetés és
beszámoló,
költségvestési

Pénzügyi
Folyamatos
Oszt.vezetı
pénztárellenır
Pénzügyi
Oszt.vezetı

Havonta

Pénzügyi
osztvezetı

Folyamatos

Kv.átvétel,
beszámoló
átvétel
Negyedévet
követı hó 15-

Pénzügyi

Költségv.

Pénzügyi

ügyintézı

és beszámoló átvétel ill.
negyedév-

Oszt.vezetı

ig
nyektıl érkezı gazdasági-pénzügyi
(költségvetés,félévi és éves beszámoló
költségvetési jelentés, mérlegjelentés)
információs anyagok átvétele, részvétel azok feldolgozásában

12.

13.

14.

15.

16.

Havi, negyedéves, és eseti számlázás
végzése a vevık részére
Az év folyamán történt adóköteles
kifizetésekrıl adóigazolások kiállítása

1992.évi LXXIV.
tv.

Azon szociális és egyéb támogatások
kifizetése esetében, melyekhez
központi forrás igényelhetı, ezen
támogatásokhoz az igénylés elkészítése
Kötelezettségvállalás nyilvántartás

2002.évi LXII.tv.
24.§.,2000.évi
CXXXIII.tv.28.§.
5.mell.262/2004.
(IX.23.)K.r.134.§.
292/2009.(XII.19.)
Korm.r.

1992.évi
Polgármesteri Hivatal,mint intézmény XXXVIII.
elıirányzatainak kezelése, változások tv.103.§.
koordinálása, nyilvántartásokon történı
1991.évi XX.tv.
átvezetése és az illetékesek tájékozta- 140.§.
tása.
Folyó évi
Annak biztosítása, hogy csak a jóvá- költségvetés
hagyott elıirányzat terhére történjen
teljesítés, felhasználás

jelentés és

et követı

mérlegjelentés

hó 15-ig

Szerzıdések,
Vevı számlák
megállapodások

Pénzügyi
ügyintézık

Szerzıdések Pénzügyi
szerint
osztvezetı

Folyamatos

Kifizetések
dokumentumai

Adóigazolások

Pénzgyi
ügyintézık

Pénzügyi
osztvezetı

Kiadáskor

Kifizetési
bizonylatok

Igénylés

Pénzügyi
ügyintézı

Tárgyévet
követı év
jan.31-ig
Tárgyhót
követı hó
10-ig

Pénzügyi
osztvezetı

Havonta

Megrendelés
Szerzıdés
Megbíz.szerz.

Ellenjegyzett
kötelezettség
vállalás

Pénzügyi
ügyintézı

Folyamatos

Pénzügyi
osztvezetı

Folyamatos

Kötelezettség
vállalások(meg-

Köt.vállalás
nyilvántartás

Pénzügyi

Folyama-

Pénzügyi

Folyamatos

ügyintézık

tos

osztvezetı

rendelı, szerzıdés)
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6. melléklet
KOCKÁZATKEZELÉS
KÜLSİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK
Infrastrukturális kockázat
Lehetséges ok Lehetséges
okozat

Hatás

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

A számítógép
meghibásodik

Adatfeldolgozás
késedelmes.
Az adatállomány
törlıdik, megsérül.

M

A

áthárítás

K

megelızés
X
Karbantartási
szerzıdés

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

Szállításból eredı kockázat
Lehetséges ok Lehetséges okozat

Hatás

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

A számlalevél
nem érkezik
meg idıben
Pénzszállítás
Tárgyi eszközök szállítása

A kifizetés késedelmes, késedelmi
kamat
Az ellátmányt
ellophatják
Az eszköz sérülhet, rongálódhat

áthárítás

megelızés

Folyamat szabályozottsága
igen
nem

A

M

K

X

X

M

A

K

X

X

K

A

A

X
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X

Lehetséges ok

Lehetséges okoHatás
zat

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

Alkalmazási
jogviszonyt megszüntetı és egyéb
bérszámfejtéshez
kapcsolódó iratok nem érkeznek meg határidıben az intézményhez
Közúti közlekedés

Nem történik
meg idıben a bér
kifizetése

K

A

A

A

A

A

áthárítás

megelızés
X
Alapdokumentumok
nélkül nincs kifizetés

baleset

X
Foglalkozásegészségügyi vizsgálat
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Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

X

Elemi csapások, meghibásodások
Lehetséges ok Lehetséges
okozat

Hatás

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

Tőz, csıtörés
egyéb külsı
meghibásodás

A tevékenységet
átmenetileg nem
tudja ellátni az
intézmény

M

A

áthárítás

K

megelızés
X
Biztosítás kötése

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

Jogi és szabályozási kockázat
Lehetséges ok Lehetséges
okozat

Hatás

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

A dolgozó nem A munka során
szerez tudomást hiba következik
idıben a jogbe.
szabályi változásokról

M

A

áthárítás

K

megelızés
X
Közlönyök,
szakmai lapok
beszerzése

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZAT
Információs kockázat
Lehetséges ok Lehetséges
okozat

Hatás

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

Az információ Adminisztrációü
áramlás lassú, gyintézés hibás
vagy az több
lépcsıben jut el
a végrehajtóhoz.

K

A

A

390

áthárítás

megelızés
X
A vezetı kötelessége a dolgozók tájékoztatása

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

EMBERI ERİFORRÁS KOCKÁZAT
Személyi kockázat
Lehetséges ok Lehetséges okoHatás
zat

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

A dolgozó iskolai végzettsége
az ellátandó
feladatnak nem
felel meg

A teljesítés hibás,
vagy a dolgozó
nem tud teljesíteni

A

A

A
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áthárítás

megelızés
X
Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség
meghatározott

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

Lehetséges ok Lehetséges okoHatás
zat

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

A dolgozó figyelmetlen

A munka során
hibázik

A személyi
Az intézmény
állományban
túllépi a bérkereváratlan válto- tet
zás következik
be, a feladatellátás miatt magasabb bérrel
tudunk alkalmazni helyettesítıt, mint a
költségvetésben
tervezve van.
A beérkezı irat
elkallódik

A

A

A

M

A

K

M

A

K
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X

áthárítás

megelızés
X
Tételes számszaki ellenırzés

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

X

X
Bejövı posta
iktatása

X

X

PÉNZÜGYI KOCKÁZAT
Csalás, lopás kockázata
Lehetséges ok Lehetséges okoHatás
zat

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

Az iroda ajtaját Az irodában lévı
nem zárják be értéktárgyat,
esetleg mőszaki
cikket eltulajdonítják
A pénz befize- Anyagi és erköltése hamis
csi kár
bankjeggyel
történik

K

K

K

M

A

K

áthárítás

X

megelızés
X
Az irodahelyiségek zárhatóak

X

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

X

Felelısségvállalási kockázat
Lehetséges ok Lehetséges okoHatás
zat

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

A dolgozó nem
számol el határidıben az ellátmánnyal
vagy az elıleggel

Az intézmény
nem tudja határidıre elvégezni a
könyvelést

K

A

A
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áthárítás

megelızés
X
A határidı pontos
figyelése

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

Lehetséges ok Lehetséges okozat

Hatás

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

Bevételek befizetése a pénzforgalmi számlára nem a szabályzatnak
megfelelıen
történik
Az ellenjegyzés
nem történik
meg a gazdasági vezetı részérıl

Késve érkezik be
a bevétel a számlára

A

A

A

K

A

A

áthárítás

Késik a kifizetés

megelızés
X
A munkaköri leírásban
foglaltak
betartása

X
A munkaköri leírásban
foglaltak
betartása

Folyamat szabályozottsága
igen
nem

X

X

Biztosítási kockázat
Lehetséges ok Lehetséges okoHatás
zat

Valószínőség

Kockázat

Kockázat
viselés

Nem történik
tájékoztatás
idıben a káreseményrıl

Késik a kár helyreállítása

A

A

A

X
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áthárítás

megelızés
X
A határidı
pontos betartása

Folyamat szabályozottsága
igen
nem
X

7. melléklet
Szabálytalanság fajtája
Szabályozottságbeli

Lebonyolítással kapcsolatos

Pénzügyi

Számviteli

Irányítási-vezetési

Példa a szabálytalanság fajtára

az egyes területek tevékenységére vonatkozó
szabályzatok hiánya, illetve azok aktualizálásának vagy
testre szabásának elmaradása;

a feladatok elvégzésének elmaradása, nem elıírásszerő ellátása;

az elıírt határidık be nem tartása;

pénzbeli juttatásoknál a juttatás rendeletetéseként a szabályozásban rögzített céloktól való eltérés;

uniós támogatásoknál a közösségi politikák
(esélyegyenlıség, környezetvédelem) figyelmen kívül
hagyása;

pénztárban jelentkezı pénztárhiány,

jogtalan kifizetések (pl. elıirányzat nélküli
vagy azt meghaladó elszámolás, jogalap nélküli pénzbeli juttatás folyósítása);

a szabályozásban meghatározottat meghaladó
összeg kifizetése, folyósítása;

a szabályozásban foglalt feltételeknek meg
nem felelı elszámolások befogadása;

a szabályozásban elıírtaknak megfelelı számvitel vezetésének elmulasztása;

olyan számvitel vezetése, amelybıl a pénzmozgás, a pénzbeli juttatások tényleges felhasználása
vagy a bevételek forrása a bizonylatok alapján nem
vagy csak nehezen követhetı;


az ellenırzési nyomvonal kidolgozásának vagy
a FEUVE – azon belül a kontrollfunkciók – kialakításának, aktualizálásának elmulasztása vagy nem megfelelı mőködtetésük;

az egymással összeférhetetlen funkciók szervezeti és funkcionális szétválasztásának elmaradása;

a beszám.rend.mők. jelentkezı hiányosságok;
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Szabálytalanság fajtája
Informatikai

Dokumentációs, nyilvántartásbeli

Közbeszerzéssel kapcsolatos

Példa a szabálytalanságfajtára

az informatikai rendszer hiányosságai (pl.
egyes modulok vagy bizonyos kontrollpontok és kontrollfunkciók hiánya, a hozzáférés nem megfelelı korlátozása),
azok kihasználása;

adatbevitel, illetve adatmódosítás nyomon követhetıségének hiánya, pontatlansága;

az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó
szabályok megsértése;

számítástechnikai rendszerhiba miatt bekövetkezı szabálytalanságok, azokon belül kiemelten a túlfizetések, hibás levonások;

késve vagy egyáltalán el nem készített szoftverek;

a programrendszer szabályozás szerinti mőködésének ki nem alakítása, a mőködtetés elmaradása vagy
hiányos jellege;

az ügyviteli folyamatokat, valamint a szakmai
és informatikai hibajavításokat érintı programmódosítások
végrehajtásának elmaradása vagy késedelmes teljesítése;

nem megfelelı, nem megfelelıen vezetett vagy
nem a kellı tartalmú (az utólagos reprodukálást lehetıvé
nem tevı), a nyomon követést és a vezetıi ellenırzést nem
vagy nem kellıen segítı, vagy nem az elıírások szerint
részletezett, illetve szervezetileg vagy helyileg szétszórt,
ezért nehezen követhetı nyilvántartás, dokumentáció

a közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése;

hibás elıkészítés;

a pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges érték szerinti megoldásnak megfelelı lebonyolítása;

egyenlı elbánás elvének megsértése (pl. szállítóspecifikus feltételek kiírása);

megfelelı dokumentálás elhanyagolása
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Szabálytalanság fajtája
Ellenırzéssel összefüggı

Monitoringgal összefüggı

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos

Titoktartással kapcsolatos

Tájékoztatással kapcsolatos

Példa a szabálytalanságfajtára

a feltárt hiányosságok illetékesek felé történı
továbbításának elmaradása;

kötelezı ellenırzési tevékenységek elhanyagolása

elfogultság

vonatkozó szabályok megsértése

a kockázatelemzésen alapuló mintavételezés
elhagyása

ellenırzési tervtıl való engedély nélküli eltérés

belsı ellenırzési kézikönyv figyelmen kívül
hagyása

függetlenség csökkenése irányába ható bármely tevékenység

intézkedések
nyomon
követésének
(monitoringjának) elmaradása

kötelezı monitoring tevékenységek elhanyagolása;

elfogultság

az összeférhetetlenségi szabályok megsértése;

a szabályozás szerint kötelezıen szétválasztandó munkakörök, funkciók elkülönítésének elmulasztása;

az állam- és szolgálati titkok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése;

a számítástechnikai rendszerrel össze nem
függı adatkezelési és adatvédelemmel kapcsolatos szabálytalanságok;

szabályozásban foglalt jelentéstételi, információadási kötelezettség vagy az arra elıírt határidık be
nem tartása;

a jelentésekben nem a valós helyzetet tükrözı
tények, adatok vagy mutatók szerepeltetése;
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30. melléklet a Hivatali SzMSz-hez

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felhasználói szabályzata
1. Bevezetés
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) informatikai
rendszere a hazai átlagos önkormányzati színvonalnak megfelelı, a magyar közigazgatásban alkalmazott minıségi szolgáltatásokat nyújtja. Az információs társadalom modern
eszközeihez való hozzáférést biztosítva kell lehetıvé tenni, hogy a Hivatal dolgozói a
professzionális ügyintézési elıírásoknak legjobban megfelelı teljesítményt tudják nyújtani munkájuk során. Ehhez a Hivatalban létezı különbözı elektronikai rendszerek hatékony felhasználására van szükség, aminek elıfeltétele az egyes szolgáltatások ismerete
és rendeltetésszerő napi használata. Ebbıl a célból a jegyzı által jóváhagyott felhasználói szabályzatba foglalva kerülnek bele a létezı rendszerekhez való hozzáférés szükséges
feltételei, valamint a használat szabályai. Jelen dokumentum a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felhasználói szabályait foglalja össze.
Az intézményi elektronikus rendszerre kapcsolt minden egyes eszköznek, szolgáltatásnak
felelıs üzemeltetıje van. Az üzemeltetésre a Hivatal informatikai üzemeltetési szabályzat
(SZVSZ) elıírásai vonatkoznak.

2. Intézményi elektronikus szolgáltatások rövid ismertetése
A Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal elektronikus szolgáltatásai az átlagos magyar színvonalnak felelnek meg. A Hivatal folyamatosan bıvíti elektronikus szolgáltatásait abból a célból, hogy a legfrissebb információkhoz jussanak hozzá. Az intézményi
rendszerek két csoportba sorolhatók:
- alanyi jogon a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatallal munkaviszonyban lévı
személyek számára járó globális elektronikus szolgáltatások,
- speciális szolgáltatások, amelyek valamilyen belsı munkaszervezethez vagy projekthez
tartozó személyek számára biztosítanak további lehetıségeket. A globális szolgáltatások
az 1. számú mellékletben kerülnek meghatározásra.

2. a) Hivatali belsı rendszerek (intranet)
Elektronikus levelezés
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A központi szerver belsı elektronikus levelezési szolgáltatást nyújt – esetleg korlátozva
az adott egységhez tartozó felhasználókra. A levelezési szolgáltatások valamennyi a
pmhiv.local domainban regisztrált felhasználó részére engedélyezett.

Hivatalos Hivatali weboldal
A Hivatal hivatalos oldalának a címe http://hivatal, amelyrıl elérhetıek az egyes szervezeti egységek oldalai is (késıbbi fejlesztés). Az osztályok saját maguk üzemeltetik a
hivatalos weboldalaikat. A szervezeti egységek központi szervereken tartják a saját oldalaikat. Egyéni weboldalak elhelyezésére a központi szervereken nincs lehetıség.

Címtár szolgáltatás (LDAP)
A szolgáltatás jelenleg, mint technikai háttér képezi számos nyilvános (pl. egyes szerverek elektronikus azonosító igénylése, országos IP telefónia adatbázis) és zárt felhasználású (pl. DNS adatbázis) webes szolgáltatásnak, illetve stratégiai célkitőzés a késıbbiekben tervezett szolgáltatások címtár alapú megvalósítása. Ehhez való hozzáférés a felhasználói gépekrıl közvetett módon történik.

Gazdasági rendszerek virtuális magánhálózatban (VPN)
A gazdasági rendszerek természetüknél fogva csak személyre korlátozottan, dedikált
hálózaton, ill. VPN kapcsolaton keresztül érhetık el. A szervezeti egységek és intézmények munkaköri feladatként a Hivatal által biztosított program és azonosító birtokában
kötelesek karbantartani gazdálkodásra vonatkozó adataikat. A VPN hálózatban elérhetı
gazdasági rendszerek és felhasználóik felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
16

Minısített aláírói tanúsítvány (digitális aláírás)

A Hivatal a közjegyzınél elektronikusan indítható fizetési meghagyásos eljárások intézéséhez munkatársi tanúsítványt biztosít az ügy intézıjének személyes használatára. A
feladathoz kiadott tanusítvány publikus adatai.
Tanúsítványkiadó (CA):

NetLock Minısített Eat. (Class Q Legal) Tanúsítványkiadó

Típus:

Munkatársi aláíró SHA256

Név (CN):

Ugrainé Gróf Éva

Város (L):

Gyomaendrıd

Országkód (C):

HU

Szervezet (O):

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala

Szervezeti egység (OU):

Pénzügyi Osztály

Email:

ugraine@pmhiv.gyomaendrod.hu

16
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2. b) Internetrıl elérhetı Hivatali rendszerek
Néhány publikus Hivatali szolgáltatás webes felületen érhetı el. Használatuk feltételeit
mindig az illetékes szolgáltató szabja meg.

Hivatal informatikai rendszere, alkalmazások:
Levelezés: Az Internet-X Kft. szolgáltató által üzemeltetett @gyomaendrod.hu valamint
@pmhiv.gyomanedrod.hu domainban és aldomainban folytatott levelezését látja el. Az
e-mailben terjedı vírusok elleni védelmet és spamszőrést is központilag biztosított a
szolgáltató által.

WWW: A Hivatal belsı és külsı információszolgáltatását látja el.
A települési önkormányzat hivatalos web szervere a gyomaendrod.hu domain néven érhetı el. Fizikailag az Invitel szerverfarmján bérelt virtuális szerveren valósul meg. A közeli jövıben megvalósuló fejlesztéseknél cél, hogy minél több külsı egységgel és ügyféllel történı adatcsere ezen keresztül történjen. (e-Közigazgatás, elektronikus ügyintézés,
elektronikus nyilvánosság)
17

A Hivatal speciális tájékoztatási igényét kielégítı web szerver a gyehivatal.x3.hu
domain címen érhetı el. Ez rövid távú, saját fejlesztéssel készülı tájékoztató oldalak
elhelyezésére szolgálnak.

18

Hivatali kapu: A Hivatal más hatósággal és az állampolgárokkal történı hiteles elektro-

nikus kommunikációjának megteremtés érdekében széles körően igénybe veszi a KR
által üzemeltetett hivatali kapu szolgáltatást annak érdekében, hogy hitelesen és a küldés tényét bizonyítani képes módon tudjon elektronikus dokumentumok útján kommunikálni a csatlakozott közigazgatási szervezetekkel és az állampolgárokkal.
Az állampolgárok (ügyfelek) a következı ügykörökben tarthatnak kapcsolatot elektronikus dokumentumok útján a Hivatallal:
a) vállalkozói igazolvány,
b) helyi adó,
c) mezııri járulék,
d) önkormányzati támogatási célú alapok
Az a) pontban foglalt ÁNYK-ba tölthetı elektronikus őrlapok központi (KEKK KH), a b) –
d) pontban foglalt ÁNYK-ba tölthetı elektronikus őrlapok helyi elıállításúak.
3. Felhasználók jogai és kötelezettségei, rendeltetésszerő használat
17
18
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A Hivatali informatikai infrastruktúra elsıdleges célja az intézmény alapfeladataival kapcsolatos, valamint annak mőködtetéséhez/irányításához szükséges információszolgáltatás és kommunikáció biztosítása, továbbá ugyanezen feladatok ellátásához szükséges külsı információs szolgáltatások elérése. Az elsıdleges cél biztosítása minden tekintetben (szabályozások, üzemeltetési elvek, stb.) prioritást élvez.

3. a) Általános rendelkezések
Információnyújtás és elérés
A Hivatali alkalmazottaknak joguk van Hivatali információkhoz jutni. A Hivatal, illetve
szervezeti egységeinek joga, érdeke és kötelessége a Hivatali dolgozók, vagy mindenki
számára az információk biztosítása. A felhasználó joga a Hivatali információs források
megismerése és rendszeres használata. Az információs rendszerekben közzétett adatok
az Hivatal vagyonának részét képezik, ezért minden felhasználó köteles ezeket az elvárható gondossággal kezelni.

Az Hivatali informatikai infrastruktúra használata
A Hivatali dolgozók az intézmény területén – munkavégzéssel összefüggı tevékenységük
terjedelméig térítésmentesen - használhatják a munkájukhoz szükséges, erre a célra
rendelt számítógépeket, egyéb eszközöket és szolgáltatásokat. A felhasználók kötelesek
ezen eszközöket rendeltetésszerően használni, állapotuk, mőködıképességük megóvására törekedni. Az intézmény adott elektronikus rendszerére való kapcsolódás elıfeltétele az illetékes rendszergazdánál és/vagy szolgáltatónál történı nyilvántartásba vétel.
Minden felhasználó kötelessége, hogy az osztott erıforrásokat belátással, azokat nem
kisajátítva használja. A felhasználóknak tilos a hálózat forgalmát analizáló vagy befolyásoló eszközök és programok használata, valamint minden olyan alkalmazás futtatása,
amely mások munkáját szándékosan zavarja vagy akadályozza. A számítógépeket
üzembentartók kötelesek minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a mőködtetett rendszerek mindenkor a rendeltetésnek megfelelıen üzemeljenek (vírusvédelem,
operációs rendszer kritikus frissítések, stb.).
Az Hivatali gépekre tilos minden olyan alkalmazás telepítése, mely nem hozható összefüggésbe a Hivatal feladataival, beleértve az olyan (ingyenes) alkalmazások telepítését
is, amelyek pl. adware/spyware komponensek használatához kötöttek.
A felhasználó a hálózaton általa elhelyezett és mozgatott minden tartalomért, míg a
számítógépre telepített szoftverekért az üzemeltetı teljes felelısséggel tartozik.

Azonosítók, jelszavak kezelése
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A legtöbb szolgáltatás csak felhasználói azonosítás után vehetı igénybe. A felhasználó
köteles a szolgáltatás használatának szabályait megismerni. A felhasználó köteles a jelszavakat és egyéb azonosításra alkalmas konfigurációs adatot titokban tartani, illetve
mindent megtenni annak érdekében, hogy azt illetéktelenek ne találhassák ki. Mások
jelszavának megszerzésére, a saját azonosító jogkörének módosítására, vagy egyéb illetéktelen hozzáférésre tett kísérlet fegyelmi eljárást von maga után.

Internethasználat
Az Hivatal az intézmény területén térítésmentesen biztosítja minden alkalmazottja számára az elektronikus levelezést, illetve az Internet használatát. A Hivatali hálózat egyes
pontjairól elérhetı szolgáltatások halmaza a technikai lehetıségek és biztonsági megfontolások alapján változhat. Munka közben a felhasználó köteles betartani az adott szolgáltatás használatára vonatkozó szabályokat, a rá vonatkozó magyar törvényeket, az Hivatali informatikai szabályzatot.

Számítógép használata a hálózaton
Minden számítógépnek, amely a hálózatra csatlakozik IP címmel kell rendelkeznie. Ezt a
címet a számítógép üzemeltetıje állítja be az intézményi informatikai üzemeltetési szabályzat erre vonatkozó kitételei alapján.
A felhasználónak a gép címinformációját megváltoztatni tilos. Bármely adat megváltozását a felelıs köteles a hálózat üzemeltetıje felé jelezni.
A számítógép hálózatba kötésekor a felelıs köteles a gépére vírusirtó szoftvert installálni, illetve annak folyamatos frissítésérıl gondoskodni. A felhasználó felelıs minden, a
gépérıl indított hálózati forgalomért.
A hálózat mőködését gátló/akadályozó csomópont forgalma a hiba elhárításáig – a felelıs személy elérhetetlensége esetén – utólagos tájékoztatás mellett is letiltható. A letiltás tényérıl a felhasználó az üzemeltetıtıl egy munkanapon belül értesül.
A gerinchálózatba eszköz elhelyezése, hálózati bıvítés, kábelezés csak a rendszergazdával történt elızetes egyeztetés után történhet. A szerverként nem regisztrált csomópontok (kliens gépek) az Internet felıl nem láthatóak, csak az Hivatali hálózaton belül
érhetık el, illetve ott nyújthatnak szolgáltatásokat. Az Internet azon szolgáltatásai, melyek használatát egyéb szabály nem tiltja, a kliens gépekrıl igénybe vehetıek.
A Hivatali informatikai rendszerre csak olyan számítógépet szabad csatlakoztatni, amely
kifogástalan állapotú, az érintésvédelmi szabályoknak megfelelı, földelt tápkábellel rendelkezik.

3. b) szerver gépterem
A szerver géptermet speciális céllal hozzák létre, ezért az általános használati szabályzaton felül belsı használati szabályzatot kell elkészíteni és azt a gépteremben jól látható
helyen kifüggeszteni.

402

3. c) Saját gépek az Hivatali hálózaton
A Hivatali informatikai rendszerre kapcsolt gépekre vonatkozó általános szabályozáson
túl a hálózatra csatlakoztatott saját tulajdonú gépekre az alábbi speciális szabályok betartása kötelezı.
A Hivatali dolgozóknak kivételes esetben, munkahelyi feladatuk végrehajtásához lehetıségük van – az informatikussal történı egyeztetést követıen - saját tulajdonú számítógépet vagy egyéb informatikai eszközöket a munkahelyükre behozni, ott használni, és a
Hivatali hálózatra rácsatlakoztatni. Csak sértetlen burkolatú, a kategóriájára érvényes
nemzetközi mőszaki elıírást teljesítı (érintésvédelem) eszköz használható. A leltárproblémák megelızése érdekében a saját eszközön jól láthatóan fel kell tüntetni a tulajdonost. A saját tulajdonú gépekrıl elérhetı szolgáltatások és a betartandó szabályok megegyeznek a hálózat ugyanazon pontjára csatlakoztatott dolgozói gépével. A géppel kapcsolatos adatokat (kiosztott IP cím, stb.), az irodai gépeknek megfelelı módon regisztrálni kell. A tulajdonos kötelessége a gépre telepített összes szoftver (beleértve az operációs rendszer) jogtisztaságát biztosítani. Az Hivatali tömeges-licensz szerzıdés keretében használható szoftverek (az ott meghatározott szabályok szerint és célra) saját tulajdonú gépekre is telepíthetıek. A tulajdonos teljes felelısséggel tartozik a gép mőködéséért.

3. d) Vezeték nélküli rendszer
A Hivatal bizonyos épületein belül lehetıvé teszi a felhasználók számára, hogy vezeték
nélküli kapcsolattal rendelkezı számítógépüket használva vezeték nélkül, WiFi technológia segítségével kapcsolódjanak az intézményi belsı hálózathoz. Ez a szabványos rendszer 1-54 Mbps átviteli sebességgel továbbítja az információt, ami erıteljesen függ a
rádióhullámok terjedési minıségétıl (akadályok, távolság). Mivel az Hivatal épületeibe
bárki bejárhat, ezért ezen rendszert biztonsági szempontok miatt csak nagyon korlátozott formában, szigorú védelmi elıírásoknak megfelelıen lehet igénybe venni. A technológiai fejlıdés miatt erre a rendszerre való kapcsolódás aktuális feltételeit a Hivatal honlapján, a http://hivatal címen elérhetı tájékoztatóban lehet megtalálni.

3. e) Intranet szolgáltatások
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Az intranet hálózat a Hivatal belsı számítógépes és információs hálózata. Ha az intranet
hálózatból más hálózatba lépnek át, idegen szolgáltatót vesznek igénybe, így az idegen
hálózatra érvényes szabályokat is kötelesek betartani. A felhasználó köteles az adott
intranet szolgáltatás üzemeltetıje által elıírt szabályokat betartani. A szabályzat megsértésének gyanúja esetén, amennyiben szükséges, az intranet hálózat üzemeltetıi intézkednek. A szabályzat szándékos és durva megsértésének szankcionálása a hálózati
szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárást vonhat maga után. Ha a szabályzat megsértése kismértékő, vagy nem szándékos, akkor az elkövetıt figyelmeztetni
kell.

3. f) Internet szolgáltatások
Az elektronikus kommunikáció és információszolgáltatás elterjesztése valamint támogatása érdekében a Hivatal ingyenesen biztosítja minden alkalmazottja számára:
− saját elektronikus postafiók (e-mail) használatát,
− file-szolgáltatások használatát,
− a nyilvános adatbázis szolgáltatásokhoz való hozzáférést,
Amennyiben egy informatikai szolgáltatás vagy információs rendszer használata egy Hivatali dolgozó számára kötelezı, vagy feladatát csak annak használatával tudja elvégezni, úgy az Hivatal biztosítja a szolgáltatás eléréséhez és használatához szükséges feltételeket.
4. Felhasználói magatartás
A Hivatal informatikai rendszerére csatlakozó bármilyen számítógépes infrastruktúra
minden felhasználója köteles a felhasználói szabályzat szerint végezni munkáját.
A felhasználók a számítógépes infrastruktúrát csak rendeltetésszerően használhatják. A
felhasználás csak ügyvitelre, az ezekhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozhat. Nem
engedélyezhetı még saját tulajdonú, az intézményi hálózatra kapcsolt gépen sem a szórakozás (hálózati játékprogramok futtatása, hálózati forgalmat jelentısen növelı szórakoztató kép-és hanganyagok továbbítása), továbbá olyan tevékenység folytatása vagy
szolgáltatás indítása, amely a számítógépes infrastruktúra erıforrásait igénybe veszi és
nem Hivatali célokat szolgál.
A felhasználó köteles együttmőködni a kijelölt Hivatali üzemeltetı személyzettel. Az
üzemeltetı személyzet utasításait a felhasználónak még ellenkezı véleménye mellett is
végre kell hajtania. Ilyenkor utólag élhet panasszal az informatikai vezetınél.
A felhasználó köteles az eszköz használatával kapcsolatos fontos eseményeket, hibákat
jelenteni a rendszergazdának. Különösen köteles tartozékok, elemek hiányát, szoftver
vírus fertızések gyanúját, felfedezett biztonsági lyukakat, problémákat jelenteni. Köteles
más felhasználók figyelmeztetésére a szabályzatok betartására, a nem rendeltetésszerő,
ill. a szabályzatokkal ellentétes használat jelentésére.

4. a) Adat- és titokvédelem

404

Az üzemeltetıi jogosultságok által megszerezhetı, ill. a tevékenységek naplózásával, a
forgalom ellenırzésével, továbbá más számítástechnikai eszközökkel győjtött információk csak a Hivatali számítástechnikai rendszer mőködésének javítására, a rendellenes
használat kiszőrésére, a szabálysértı magatartás felderítésére használhatók. Az elektronikus rendszerek által kezelt személyes adatokra az intézményi adatvédelmi szabályzat
elıírásai vonatkoznak.

4. b) Fegyelmi vétségek
A szabályzatot sértı felhasználót a szabályellenesség mértékétıl függıen a rendszergazda határozott idıre teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti a Hivatal informatikai
rendszerének használatára való jogosultságaiból. A vétkest az rendszergazda értesíti a
felfedett szabálysértésrıl és jelenti azt az informatikai vezetınek. A vétkes a felette fegyelmi jogkört gyakorló Hivatali vezetıtıl kaphat engedélyt az informatikai rendszerhez
való ismételt kapcsolódásra.

Jogosultságok megszerzésére irányuló kísérlet
A felhasználó arra irányuló, sikeres vagy sikertelen kísérlete, hogy a számára, ill. a besorolása szerinti felhasználói csoport számára nem engedélyezett erıforrásokat, szolgáltatásokat, jogosultságokat (felhasználói azonosító, mount jog stb.), kvótákat megszerezze,
a betöréssel ill. a lopással azonos megítélés alá tartozik, így cselekménye súlyosnak minısítendı.

Biztonsági rendszer feltörése
Biztonsági rendszer feltörése esetén – abban az esetben is, ha ez más vétséggel nem is
párosul – fegyelmi eljárás indítandó. Belsı és külsı felhasználó esetében egyaránt meg
kell tenni azokat az intézkedéseket, amelyek az Internet közösséget hasonló támadásoktól a késıbbiekben esetleg megvédik.

A jogosultságok átadása
A jogosultságok átadásából, más személyekkel való megosztásából eredı vétségeket a
rendszergazda elsı esetben figyelmeztetéssel, ismétlıdı esetben fegyelmi felelısségre
vonás kezdeményezésével zárja le.

Személyes jövedelemszerzés
A személyes jövedelemszerzésre irányuló munkavégzés, ebben való közremőködés, ilyen
célra törekvı hirdetés, vagy a Hivatal informatikai rendszerén keresztül elérhetı információk árusítása szintén súlyos vétség mely fegyelmi eljárást vonhat maga után.
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Meg nem engedett egyéb tevékenység
Meg nem engedett egyéb tevékenység (játékprogramok hálózati futtatása, más felhasználók zavarása, üzemzavar okozása stb.) szintén fegyelmi felelısségre vonással sújtható.

4. c) Tilalmak
Tilos más felhasználók tevékenységének zavarása, illetéktelen jogosultságok és adatok
megszerzése, jogosultságok (felhasználói azonosító, mount jelszó stb.) bárkinek átadása, a szoftverek és a hardver elemek megrongálása, mőködıképességük veszélyeztetése, eszközök jogosulatlan megbontása vagy önkényes átkonfigurálása, szegmensek tartós megszakítása vagy átépítése, a szoftver licence jogok megsértése (szerzıi joggal
védett szoftverek másolása), illetve a hálózati forgalom monitorozása.
A felhasználó nem kísérelheti meg a számára, ill. a besorolása szerinti felhasználói csoport számára nem engedélyezett erıforrások, szolgáltatások, jogosultságok, kvóták
megszerzését. Minden szolgáltatás csak arra a célra vehetı igénybe, amelyre azt létrehozták. Különösen nem megengedhetı pl. mail és üzenetküldı (messenger) használata
nagymérető adattömegek hálózati átvitelére, mozgatására.
Meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni tilos. A kijelölt rendszergazda személyzetet kell értesíteni (a hibajelenség minél pontosabb leírásával). A
kijelölt rendszergazda jogosult a hibák kijavításáról intézkedni.

4. d) Anyagi felelısség
A szabályzatok, illetve az elvárható gondosság be nem tartásából, a nem rendeltetésszerő használatból, rongálásból, az ezekbıl eredı üzemzavar elıidézésébıl adódó károkért
a felhasználó anyagi felelısséget is visel. A rendszergazda a felhasználót ezzel együtt az
általa üzemeltetett eszközök használatában korlátozhatja, illetve teljesen kizárhatja, súlyosnak minısíthetı esetben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
5. Veszélyek elhárítására vonatkozó rendszergazdai és üzemeltetıi jogosultságok
A számítógépes hálózat megfelelı mőködése az Hivatali elektronikus rendszer valamenynyi felhasználójának érdeke, ezért a rendszergazdáknak és üzemeltetıknek (továbbiakban: üzemeltetı) kötelessége beavatkozni, ha az üzemszerő mőködést veszély fenyegeti. Kötelezı mihamarább elhárítani a kialakult problémát és mindent megtenni a hibák
kialakulásának megelızése érdekében. A hálózat üzemeltetıi jogosultak:
- monitorozni a halózat forgalmát,
- monitorozni a levélforgalmat (de nem tekinthetnek be a levelekbe),
- naplózni a szolgáltatások használatát,
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- a Hivatal területére érkezı, és innen induló elektronikus leveleket virusírtóval és SPAM
szőrıvel ellenırizni, és figyelmeztetés nélkül eldobni a vírusos és a nyilvánvaló SPAM
leveleket.
- kizárni a hálózati erıforrások elérésébıl azokat a felhasználókat, akik nem rendeltetésszerően használják azokat,
- kizárni a hálózat mőködésébıl azokat a számítógépeket, amelyek veszélyt jelentenek a
hálózat mőködésére, biztonságára (például vírusos és fertızı gépeket),
- kizárni a hálózat mőködésébıl azokat a számítógépeket, amelyek nem jogszerő tevékenységet folytatnak (például open proxy, nem saját tulajdonú tartalom jogosulatlan
szolgáltatása),
- amennyiben nem állapítható meg a hibás gép csak a hálózati szegmens, akkor az
üzemeltetık kizárhatnak részhálózatokat is a szolgáltatásból.
A hálózat üzemeltetıi csak a fent említett adminisztratív eszközöket használhatják és
nem jogosultak pl. ellentámadással válaszolni egy DDOS támadásra az Hivatali hálózaton
belül. A naplófájlokat meg is oszthatják egymás között, illetve együtt kell mőködniük a
rendellenes mőködés felszámolása, vagy kialakulásának megakadályozása érdekében. A
naplófájlokat csak hibakeresési és statisztikai céllal használhatják fel, egyéb felhasználás
tiltott.
6. Bejelentési kötelezettség
A Hivatal minden vezetıje, dolgozója jogosult a hálózatra kapcsolódni az Hivatal területén. Az Hivatali munkaviszony megszőnésével inaktív állapotba kerülnek a felhasználó
Hivatali szervereken lévı azonosítói és az azokhoz kapott tárterületek, valamint a az email címek.
7. Ellenırzés
A Hivatali informatikai rendszerhez való hozzáférés és annak használata több szintő ellenırzési rendszert kell mőködtetni.

Hozzáférés ellenırzés: A rendszergazda havonta felhasználónként és felhasználói
csoportonként áttekinti az aktuális hozzáférési jogosultságokat. Külön vizsgálja a
domain szintő általános jogosultságokat és külön-külön a felhasználói egyéni és
csoport jogosultságokat. A rendszergazda köteles negyedévente egyeztetni az
osztályvezetıkkel az egyéni jogosultságok és alkalmazás elérési szintek összhangját. Belsı átszervezés és munkakör változás esetén az osztályvezetı írásban kezdeményezi az egyéni és csoport jogosultsági szintek és hozzáférések módosítását.
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Tevékenység ellenırzés: Az osztályvezetık a munkafolyamatba épített ellenırzés
útján szúrópróba szerően ellenırzik azt, hogy a dolgozók betartják-e a jogosultsági szabályokat – azaz nem lépnek be az alkalmazásokba idegen azonosítóval és
ı reá nem vonatkozó prioritású jogosultsággal – nem végeznek-e olyan tevékenységet a munkaköréhez rendszeresített informatikai eszközzel, amely ellentétes a hatályos jogszabályokkal és belsı szabályzatokkal (EDtR, GovSys).
Külön figyelmet kell fordítani a pénzügyi és pénzmozgást eredményezı informatikai rendszerek (Önkadó, Polisz 2000 Integrált pénzügyi rendszer, Elektra banki
ügyfélterminál, Civil ingatlan mezııri nyilvántartás, Winszoc és Wingyer szociális
segélyezı rendszerek) folyamatos és szúrópróba szerő ellenırzésére. Ennek során össze kell vetni az alapbizonylatokon és gépi listákon szereplı adatokat, meg
kell gyızıdni a pénzmozgások irányának és összegének helyességérıl, a pénzmozgást elrendelık kötelezettségvállalási vagy ellenjegyzési jogosultságáról és az
alkalmazott rendszer által megkövetelt digitális aláírás meglétérıl és annak egyezıségérıl. Az ellenırzés tárgyát és eredményét, szükség esetén a tett intézkedéseket írásban kell rögzíteni.
Az informatikai rendszer és globális alkalmazások igénybevételének szabályszerőségét a rendszergazda folyamatos monitorozással és helyszíni tesztelésekkel ellenırzi. Az ellenırzés eredményérıl feljegyzést készít.

Adat- és titokvédelmi ellenırzés: A Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıi
folyamatosan figyelemmel kísérik az adat- és titokvédelmi szabályok betartását.
Kiemelten kell kezelni a szenzitív adatokat tároló rendszerek (pl. személyi adat- és
lakcímnyilvántartás, adózás, egészségre és szociális helyzetre vonatkozó nyilvántartások stb.) adatvédelmi szabályainak megtartását.

8. Hatálybalépés
Jelen szabályzat a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal vezetıi értekezletének véleményezése alapján a Jegyzı által történı jóváhagyás pillanatában lép hatályba. A
technológiai fejlıdés dinamizmusa és az újabb szolgáltatások megjelenése megköveteli,
hogy a szabályzat szövegét a Hivatali informatikai vezetı éves szinten újra áttekintse és
a szükséges módosításokat megtegye.
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Gyomaendrıd, 2008. január 5.

Dr. Csorba Csaba
Jegyzı
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felhasználói szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 5.) Jegyzıi Utasítást e dokumentumban foglalt módosításokkal együtt kell alkalmazni.
Gyomaendrıd, 2012. augusztus 25.

Dr. Csorba Csaba
Jegyzı
1. mellékelt
Globális szolgáltatások
1
2
3
4
5
6
7
8

Internet
Intranet
Elektronikus levelezés
Office rendszerek
Jogi adatbázisok
Helyi döntésnyilvántartások
ASP ügyirat-nyilvántartási szolgáltatatás
Nyílt szabványon alapuló, nem alkalmazás specifikus dokumentum és képolvasó rendszerek
9 Papíralapú dokumentum elıállító rendszerek

2. melléklet

A VPN hálózatban elérhetı gazdasági rendszerek és felhasználóik:
1)

2)

POLISZ 2000 Integrált Pénzügyi Rendszer (Városi Egészségügyi Intézmény, Térségi Szociális Gondozási Központ, Kis Bálint Általános Iskola,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium)
Étkezési program (Városi Egészségügyi Intézmény, Térségi Szociális
Gondozási Központ, Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium)
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3)

19

XRaktár program (Zöldpark Nonprofit Kft.)

Függelékek

1) Felhasználói nyilatkozat

Alulírott ………………………….……………………………..……………

felhasználó (azonosító:

…………………………….……… ) a Hivatal által nyújtott szolgáltatás felhasználója kijelenti,
hogy az Hivatal informatikai rendszereinek felhasználói szabályzatát, valamint az adott
szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályokat megismerte, és az azokban foglalt elıírások szerint fogja használni a szolgáltatást.

Gyomaendrıd, 20……, …………., ……….

…………………………………………………………
felhasználó

19

Hatályos 2012. szeptember 1-tıl
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aláírása

2) Fogalmak

- DNS: az internet neveket és címeket egymáshoz rendelı adatbázis, mely általában külön kiszolgáló gépen fut.
- Internet: a világháló.
- intranet: az intézményen belüli hálózat és annak szolgáltatásai.
- IP telefónia: olyan számítógép hálózati alkalmazás, amely dedikált eszközök (készülék
és központ) segítségével telefonszolgáltatást tesz lehetıvé. Ez a hagyományos telefonközpontokat felváltó számítógépes rendszer.
- LDAP (Light Weight Directory Access Protocol): nyílt szabványú címtár struktúra leíró
nyelv.
- NAT (Network Address Translation): olyan IP címszolgáltatási mechanizmus, amely az
Interneten nem címezhetı logikai címek számára elérést biztosít. Ehhez program azonosító port felhasználása is megtörténik.
- NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda), az Informatikai és Hírközlési Minisztérium azon intézete, amely a magyar felsıoktatás és a közintézmények számára komplex adathálózati, tartalmi és Internet szolgáltatást nyújt.
- TCP (Transmission Control Protocol): Az IP csomagban szállított, kapcsolat orientált
forgalom továbbítási mechanizmus.
- TCP/IP: az internet mőködéséhez szükséges protokollok összessége.
- Tőzfal: olyan kiszolgáló (számítógép vagy program), amelyet a lokális és a külsı hálózat közé, a csatlakozási pontra telepítenek, hogy az illetéktelen behatolásoknak ezzel is
elejét vegyék. Ezzel együtt lehetıvé teszi a kifelé irányuló forgalom ellenırzését is.
- UDP (User Datagram Protocol): Az IP csomagban szállított, kapcsolat nélküli forgalom
továbbítási mechanizmus.
- WiFi (Wireless Fidelity): olyan szabványos vezeték nélküli adatáviteli technika, amely
az 1-54 Mbps-os tartományban mőködik. A szabad frekvenciatartományt használó rendszer átviteli sebessége nagymértékben függ a rádióhullámok terjedési környezetétıl
(akadályok, távolság). Legtöbb notebook, laptop, palmtop számítógép gyárilag rendelkezik
ilyen
kapcsolódási
lehetıséggel.
- SZVSZ: Számítástechnikai Védelmi Szabályzat (1/1994. jegyzıi utasítás)
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- ÁNYT/ÁNYK – Általános Nyomtatvány Tervezı és Általános Nyomtatvány Kitöltı
program. Az utóbbi olyan program, amellyel az általános nyomtatványtervezıvel
tervezett elektronikus őrlap kitölthetı és ellenırizhetı, a BEDSZ szolgáltatással
beküldhetõ, szükség esetén a kitöltött őrlap kinyomtatható,
- BEDSZ - ügyfél számára biztosított, őrlaphoz rendelt hivatali tárhelyre történı
őrlap feltöltési szolgáltatás, illetve hatóság számára biztosított hatóság, illetve ügyfél tárhelyére történı dokumentum feltöltési szolgáltatás
- Munkatársi tanúsítvány - olyan személyes tanúsítvány, amelyben az aláíró mellett
az a szervezet is feltüntetésre kerül, amely az aláírót saját magához tartozónak
ismeri el.
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1. függelék

Az osztályok szervezeti struktúrája és részletes feladatai
1) Hatósági osztály:
a) Általános igazgatási iroda feladatköre
-

Kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek felügyeletével kapcsolatos hatósági
feladatok
Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, nyilvántartása
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok
Birtokvédelmi feladatok ellátása
Szabálysértési ügyek
Hagyatéki ügyek
Anyakönyvi feladatok
Családi események (házasságkötés, névadó) szervezése
Személyi adat- és lakcím nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás teljesítése
Hatósági bizonyítványok kiállítása
Talált tárgyak kezelése
Hirdetmények kifüggesztése
Marhalevél kiadása, nyilvántartása
Gázszolgáltató részére hatósági eszközökkel elısegíti a fogyasztói helyre történı
bejutást
Lakáscélú állami támogatással kapcsolatban dönt a támogatás átjegyzésérıl, illetve
a támogatás visszafizetésének felfüggesztésérıl
Ellátja a központi iktatási és kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelezı statisztikai jelentések készítése
Közremőködik a népszámlálási és egyéb statisztikai célú összeírások
(mikrocenzusok) elıkészítésében és végrehajtásában
b) Okmányiroda feladatköre:
a) személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos kérelmek felvétele és továbbítása
b) egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés
c) gépjármőigazgatási feladatok
d) útlevél kérelmek ügyintézése
e) vezetıi engedélyhez kapcsolódó feladatok
f) parkolási igazolvány kiállítása
g) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés
h) címnyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó feladatok

c) Építéshatóság feladatköre
-

Építési tilalom elrendelése
Építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyek
Telekrendezés szakhatósági feladata
Engedély nélküli építkezések ellenırzése
Városképi, mőemléki építéshatósági kötelezések
Építések felügyelete
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-

Kútfúrás engedélyezése
egyéb eljárásban szakhatósági hozzájárulás
mőszaki nyilvántartások vezetése
közmő térképi változás vezetése
egyéb lakossági panaszok intézése

2) Humánpolitikai osztály
a) Szociális iroda feladatköre
-

Ápolási díj
Idıskorúak járadéka
Átmeneti segélyezés
Gyermekek átmeneti segélyezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
Óvodáztatási támogatás megállapítása
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
Közgyógyellátás
Közköltségen temetés
Tartós bentlakásos intézménybe beutalás
Bérlakás kiutalás, az elsı lakáshoz jutók támogatása, rendszeres és eseti lakásfenntartási támogatás.
- Temetési segélyezés,
- Aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok
- Hatósági bizonyítvány kiadása
- Hirdetmények kifüggesztése
- Intézményi térítési díj meghatározása, személyi térítési díj megállapítása
- A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelezı statisztikai jelentések készítése
- Gondoskodik a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlıségi Bizottság elé kerülı szociális, egészségügyi, oktatási, sport, közmővelıdési, ifjúsági
és civil kapcsolati tárgyú elıterjesztések elıkészítésérıl
- Döntést hoz az egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságrendezési eljárásban
b) Intézmény felügyeleti iroda feladatköre

-

Oktatási törvénybıl adódó II. fokú feladatok
Közremőködik a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában
Biztosítja a fogyatékos tanulók iskolai ellátását
Közremőködik a középfokú oktatási intézmények képzési profiljának meghatározásában
Koordinálja a sport feladatokat, a gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidıs tevékenységét
Ellátja a mővelıdési célú alapítványokkal, kiadványokkal kapcsolatos feladatokat
Megszervezi a pedagógiai és közmővelıdési szolgáltatás rendszerét
Elısegíti az egészségügyi intézmények együttmőködését a biztonságos ellátás érdekében
Közremőködik az egészségügyi intézmények fejlesztésében
Biztosítja a szakmai követelményeket az idısek intézményi ellátásában
Ifjúságvédelmi feladatok koordinálása
Civil szervezetek nyilvántartása, önkormányzati támogatásuk pályázat útján történı bonyolítása
Elıkészíti, illetve elkészíti a szociális ellátást biztosító intézmények mőködési engedélyét
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c) Városi Gyámhivatal feladatköre
A Városi Gyámhivatal saját hatáskörében:
A gyermekek védelme érdekében
a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélı másik szülınél, más hozzátartozónál vagy alkalmas más személynél, illetve nevelıszülınél, - ha erre nincs
mód - gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben,
b) megállapítja a szülıi felügyeleti jog feléledését,
c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésérıl és megváltoztatásáról,
d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejőleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejőleg gyámot (hivatásos gyámot)
rendel,
f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,
g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülı kapcsolatának
alakulását, a szülınek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmőködését,
h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérıl,
i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérıl,
j) dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérıl,
k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét.
A pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt
a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
b) a gyermektartásdíj megelılegezésérıl.
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében
a) teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel,
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,
c) hozzájárul - cselekvıképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására
irányuló per megindításához és egyidejőleg eseti gondnokot rendel.
Az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
c) elbírálja és jóváhagyja a szülınek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
d) dönt az örökbefogadás engedélyezésérıl,
e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülı adatairól.
Pert indíthat, illetve kezdeményezhet
a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
b) a gyermeket megilletı tartási követelés érvényesítése,
c) a szülıi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
d) a gyermek örökbefogadásának felbontása,
e) a cselekvıképességet érintı gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése,
f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása
iránt.
Feljelentést tesz
a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,
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b) a gyermek sérelmére elkövetett bőncselekmény
miatt.
A szülıi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban
a) dönt a gyermek és a szülı kapcsolattartásáról,
b) intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás
végrehajtásáról,
c) dönt a szülı jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
d) dönt a szülıi felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésrıl, amelyben a szülıi
felügyeletet együttesen gyakorló szülık nem jutottak egyetértésre,
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot,
g) engedélyezi a gyermek részére a szülıi ház vagy a szülık által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e
tárgyban kiadott engedélyt,
h) dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezésérıl,
i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben.
A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban
a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, zárgondnokot,
ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
A vagyonkezeléssel kapcsolatban
a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történı elhelyezésérıl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történı befektetésérıl, letétben kezelésérıl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérıl,
b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülık a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
e) közremőködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékő jogával kapcsolatos ügyekben,
f) közremőködik a hagyatéki eljárásban.
Szakértıt rendel és ment fel, továbbá megállapítja a szakértıi díjat.
Kijelölt ügyintézı útján a ellátja az önkormányzat jegyzıje hatáskörébe tartózó:
a) teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot vesz fel,
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
c) a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közremőködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában,
d) felveszi a szülı nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
e) dönt a gyermek védelembe vételérıl és annak megszüntetésérıl,
f) a gyermeket azonnali intézkedést igénylı esetben a különélı másik szülınél, más
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelıszülınél, vagy - ha
erre nincs mód - gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben helyezi
el,
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g) az 1997. évi XXXI. tv. 132. § szerint szakértıt rendel ki és ment fel, továbbá
megállapítja a szakértıi díjat,
h) dönt az 1997. évi XXXI. tv. 100. § a) pontja szerinti gyermekvédelmi szolgáltatás mőködésének engedélyezésérıl,
i) közremőködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi
szerzıdésben meghatározottak szerint,
j) közremőködik a gondozási díj, valamint a megelılegezett gyermektartásdíj behajtásában,
k) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat.
3) Pénzügyi Osztály:
-

-

Összeállítja az éves költségvetést, valamint a végrehajtásáról szóló jelentést
Elıkészíti a Képviselıtestület gazdasági programjait
Ellátja az operatív pénzellátási feladatokat, gyakorolja az ellenjegyzési és érvényesítési jogokat, az 1990. évi CIV. törvény alapján a jegyzıi hatáskörbe tartozó ellenjegyzések kivételével
Kezeli a betétszámlákat
Ellátja a házipénztári teendıket
Feldolgozza az intézmények féléves és éves beszámolóit
Véleményezi a költségvetési átcsoportosítási, valamint pótelıirányzat iránti igényeket
Elkészíti az elıirt pénzforgalmi és egyéb pénzügyi jelentéseket
Javaslatot készít az egyes költségvetési intézmények finanszírozási formájára
Együttmőködik a MÁK-al, a bérezési és egyéb személyi kifizetések kérdésében,
továbbá a kölcsönös adatszolgáltatási feladatok ellátásában
Vezeti a hivatal létszám- és bérnyilvántartását, továbbá a feladatkörébe tartozó
egyéb nyilvántartásokat
Elkészíti és karbantartja a számviteli szabályzatot
Gondoskodik az önkormányzati alapítványok pénzkezelési feladatainak ellátásáról
Ellátja a polgármester által jóváhagyott felelısségvállalást
Gondoskodik a jogszabályban elıirt statisztikai feladatok ellátásáról
Ellátja az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenırzését; a tapasztalatokról évente
beszámolót készít a Képviselı-testületnek
Gondoskodik a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenırzı és Közbeszerzési Bizottság elé kerülı elıterjesztések elıkészítésérıl és elkészíti a bizottsági ülés jegyzıkönyvét

4) Adóosztály
-

Ellátja az önkormányzati adók kivetésével, egyéb állami adók és idegen tartozások
beszedésével, kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
Ellátja a mezııri járulék kivetésével és beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
Adó- és értékbizonyítvány állít ki a végrehajtó részére a kért ingatlanokról, továbbá
egyéb megkeresésekre
Ellátja az Idegenforgalmi Alappal kapcsolatos feladatokat
Ellátja a Vállalkozásfejlesztési Alappal kapcsolatos feladatokat

5) Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály:
a) Városüzemeltetési Iroda feladatköre
-

Településfejlesztési, valamint a rendezési programok és tervek elıkészítése
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-

Belterületi határ rendezése
Földügyek
Növényvédelem
Beruházások, felújítások mőszaki elıkészítése, ellenırzése
Szabadstrandok, sátorozási helyek kialakítása
Fakivágás engedélyezése
Gyepmesteri telep üzemeltetés
Közmunkások foglalkoztatása
Park és köztisztasági feladatok
Útkezelési feladatok
Csapadékvízelvezetés, csatornázási feladatok
Fürdık, strandok üzemeltetésével összefüggı igazgatási feladatok
Temetıfenntartási feladatok
Szemétszállítás és szennyvízelvezetési feladatok
Önkormányzati tulajdonú holtágak kezelése
Környezetvédelmi feladatok
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelezı statisztikai jelentések készítése
Gondoskodik a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elé
kerülı elıterjesztések elıkészítésérıl és elkészíti a bizottsági ülés jegyzıkönyvét
- Közterület foglalás engedélyezése
b) Vagyonkezelı iroda feladatköre

-

Részt vesz, közremőködik az önkormányzati vagyonhasznosítás stratégiai döntéstervezetének; az önkormányzati vállalkozások elıkészítésében.
- elıkészíti az önkormányzati vagyon hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos
döntés-és szerzıdés tervezeteket,
- vezeti az ingatlan vagyon-katasztert és ellátja a statisztikai adatszolgáltatási feladatokat
- A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelezı statisztikai jelentések készítése
- Értékbecslést ad ki az egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságrendezési eljárásban

c) Térségmenedzseri iroda feladatköre
-

-

-

figyelemmel kíséri és összehangolja az önkormányzat, továbbá az önkormányzati
támogatást igénylı - intézmények, közalapítványok által benyújtandó - pályázatokat, azokat döntésre elıkészíti,
közremőködik és koordinátori feladatokat lát el az önkormányzat közép és hosszú
távú fejlesztési célkitőzéseit szolgáló - a Hivatal több osztályát is érintı - elıkészítésben és végrehajtásban,
ellátja az önkormányzat kistérségi szervezetei mőködtetésének reá háruló elıkészítı, szervezı, koordináló stb. feladatokat
d) Közterület-felügyelet feladatköre

- a közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerőségének ellenırzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelızése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
- közremőködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közremőködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
- közremőködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közremőködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenırzé-
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sében;
- közremőködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
e) Mezıırség feladatköre
-

A városi önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termıföldek - ide nem
értve az erdıt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket – ırzése és az
ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése és eljárások lefolytatása az 1997. évi CLIX
tv. És a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben foglaltak szerint

6) Titkárság feladatköre:
-

-

-

-

-

Gondoskodik a képviselıtestület elé készült elıterjesztések összegyőjtésérıl; vizsgálja azok törvényességét és haladéktalanul tájékoztatja a jegyzıt, ha az elıterjesztésekben, határozati javaslatokban törvénysértést észlel.
Elıkészíti a két testületi ülés közötti intézkedésekrıl, tanácskozásokról szóló tájékoztatót és az ülés vezetését segítı egyéb dokumentumokat,
Elkészíti a testületi ülés jegyzıkönyvét és gondoskodik a képviselıtestületi döntések végrehajtásában érintettek részére - önkormányzati intézmények esetén az illetékes osztály útján - a döntések megküldésérıl.
Nyilvántartja a testületi döntéseket; megfelelı idıpontban felhívja a felelısök figyelmét a lejárt határidejő határozatokra.
Tisztségviselıi intézkedés alapján szervezi és elıkészíti a vezetıi értekezleteket.
Nyilvántartja és a tisztségviselık rendelkezésére bocsátja - a bizottsági ülést megelızı héten - a bizottsági ülések idıpontját és napirendjét.
Közremőködik a bizottsági elıterjesztések tırvényességének biztosításában.
Nyilvántartja a bizottsági döntéseket.
Gondoskodik a tisztségviselık melletti titkári feladatok ellátásáról
Összehangolja a osztályok testületi munkáját szolgáló, továbbá a tisztségviselık
munkáját elısegítı tevékenységet.
Összegyőjti és a képviselık rendelkezésére bocsátja a megbízatásuk ellátását segítı, a Hivatalnál rendelkezésre álló információkat.
Segítséget nyújt a testületi tagok munkavégzéséhez, megbízatásaik ellátásához.
Közremőködik az országgyőlési képviselıi, önkormányzati választások, valamint
az országos és helyi népszavazások elıkészítésében és lebonyolításában.
Gondoskodik a tisztségviselıi fogadóórák és a képviselıi fogadónapok közzétételérıl.
Közremőködik a jegyzı igazgatási folyamatok minıségének és a szervezetkorszerősítés feladatainak ellátásában.
Elıkészíti a Hivatal informatikai és irodaautomatizálási fejlesztési célkitőzéseit; ellátja a Hivatal informatikai rendszerének felügyeletét; kialakítja, folyamatosan aktualizálja a rendszer üzemeltetésére és védelmére vonatkozó szabályokat és azt tervezetként a jegyzı elé terjeszti
Ellátja a tisztségviselık, osztályvezetık munkáltatói és egyéb munkáltatói hatáskörébe tartozó munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és nyilvántartási feladatokat, valamint a képzési és továbbképzési teendıket.
Közremőködik a tisztségviselık egyes honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa
elhárítási feladatainak ellátásában.
A feladatkörökhöz kapcsolódó kötelezı statisztikai jelentések készítése
Gondoskodik az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlıségi
Bizottság, a Roma Nemzetiségi önkormányzat valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elé kerülı elıterjesztések elıkészítésérıl és elkészíti a döntéshozó testületi ülések jegyzıkönyvét
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2. függelék

Számlarend

Készült a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 161.§-a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 49.§-a elıírásai alapján.
Tartalomjegyzék

I.

Számlatükör

II.

Fıkönyvi könyvelés feltétele, gazdasági események könyvelése

III.

Zárlati feladatok, év végi zárlati tételek

IV. Könyvviteli mérleg összeállítása

V.

Az analitikus nyilvántartás és a fıkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

I.
SZÁMLATÜKÖR

1. Számlaosztály
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11. IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Immateriális javak aktivált állományának értéke
1111. Alapítás-átszervezés aktivált állományának értéke
1112. Kísérleti fejlesztés aktivált állományának értéke
1113. Vagyoni értékő jogok aktivált állományának értéke
1114. Szellemi termékek aktivált állományának értéke
1119. Teljesen (0-ig) leírt immateriális javak állományának értéke
112. Immateriális javak értékcsökkenése
1121. Alapítás-átszervezés értékcsökkenése
11211. Alapítás-átszervezés terv szerinti értékcsökkenése
1122. Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése
11221. Kísérleti fejlesztés terv szerinti értékcsökkenése
11222. Kísérleti fejlesztés terven felüli értékcsökkenése
11223. Kísérleti fejlesztés terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
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1123. Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése
11231. Vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése
11232. Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenése
11233. Vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1124. Szellemi termékek értékcsökkenése
11241. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
11242. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése
11243. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1127. Immateriális javak folyamatban lévı beruházásának terven felüli értékcsökkenése és annak
visszaírása
11272. Immateriális javak folyamatban lévı beruházásának terven felüli értékcsökkenése
11273. Immateriális javak folyamatban lévı beruházása terven felüli értékcsökkenésének
visszaírása
113. Immateriális javak vásárlása
1131. Alapítás-átszervezés vásárlása
1132. Kísérleti fejlesztés vásárlása
1133. Vagyoni értékő jogok vásárlása
1134. Szellemi termékek vásárlása
115. Immateriális javak vásárlásának elıirányzata
1151. Alapítás-átszervezés vásárlásának elıirányzata
1152. Kísérleti fejlesztés vásárlásának elıirányzata
1153. Vagyoni értékő jogok vásárlásának elıirányzata
1154. Szellemi termékek vásárlásának elıirányzata
117. Immateriális javak folyamatban lévı beruházása
1171. Alapítás-átszervezés folyamatban lévı beruházásának állománya
11711. Alapítás-átszervezés idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának
állománya
11712. Alapítás-átszervezés saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának
állománya
1172. Kísérleti fejlesztés folyamatban lévı beruházásának állománya
11721. Kísérleti fejlesztés idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának állománya
11722. Kísérleti fejlesztés saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának állománya
1173. Vagyoni értékő jogok folyamatban lévı beruházásának állománya
1174. Szellemi termékek folyamatban lévı beruházásának állománya
11741. Szellemi termékek idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának állománya
11742. Szellemi termékek saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának állománya
118. Immateriális javak beruházására adott elılegek
1181. Immateriális javak beruházására adott elılegek állománya
11811. Alapítás-átszervezés beruházására adott elılegek állománya
11812. Kísérleti fejlesztés beruházására adott elılegek állománya
11813. Vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek állománya
11814. Szellemi termékek beruházására adott elılegek állománya
1182. Immateriális javak beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
11821. Alapítás-átszervezés beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
11822. Kísérleti fejlesztés beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
11823. Vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
11824. Szellemi termékek beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
119. Immateriális javak értékhelyesbítése
1193. Forgalomképes vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése
1194. Forgalomképes szellemi termékek értékhelyesbítése
12. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK
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121. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya
1211. Földterületek aktivált állománya
1212. Telkek aktivált állománya
1213. Épületek aktivált állománya
1214. Egyéb építmények aktivált állománya
12141. Ültetvények aktivált állománya
12142. Erdık aktivált állománya
12143. Halastó aktivált állománya
12144. Értékét nem csökkentı mőemléki védettségő építmények aktivált állománya
12149. Különféle egyéb építmények aktivált állománya
1215. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya
1219. Teljesen (0-ig) leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok aktivált állománya
122. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése
1221. Földterületek értékcsökkenése*
12211. Földterületek terv szerinti értékcsökkenése*
12212. Földterületek terven felüli értékcsökkenése
12213. Földterületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1222. Telkek értékcsökkenése*
12221. Telkek terv szerinti értékcsökkenése*
12222. Telkek terven felüli értékcsökkenése
12223. Telkek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1223. Épületek értékcsökkenése
12231. Épületek terv szerinti értékcsökkenése
12232. Épületek terven felüli értékcsökkenése
12233. Épületek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1224. Egyéb építmények értékcsökkenése
12241. Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése
12242. Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése
12243. Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1225. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése
12251. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése
12252. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenése
12253. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok terven felüli értékcsökkenésének viszszaírása
1227. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévı beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
12271. Földterületek folyamatban lévı beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
12272. Telkek folyamatban lévı beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése
és visszaírása
12273. Épületek folyamatban lévı beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
12274. Egyéb építmények folyamatban lévı beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
12275. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévı beruházásának (felújításának) terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
123. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása, létesítése
1231. Földterületek vásárlása
1232. Telkek vásárlása
1233. Épületek vásárlása, létesítése
1234. Egyéb építmények vásárlása, létesítése
1235. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlása
124. Ingatlanok felújítása
1243. Épületek felújítása
1244. Egyéb építmények felújítása

*

Csak a bányamővelésre, vegyi hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek után számolható el értékcsökkenés!
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125. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlásának, létesítésének elıirányzata
1251. Földterületek vásárlásának elıirányzata
1252. Telkek vásárlásának elıirányzata
1253. Épületek vásárlásának, létesítésének elıirányzata
1254. Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének elıirányzata
1255. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok vásárlásának elıirányzata
126. Ingatlanok felújításának elıirányzata
1263. Épületek felújításának elıirányzata
1264. Egyéb építmények felújításának elıirányzata
127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévı beruházásai
1271. Földterületek folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
1272. Telkek folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
1273. Épületek folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
12731. Épületek idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának, (felújításának) állománya
12732. Épületek saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának (felújításának)
állománya
1274. Egyéb építmények folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
12741. Egyéb építmények idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
12742. Egyéb építmények saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
1275. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévı beruházásának állománya
1279. Kisértékő – éven belül amortizálandó – új ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok folyamatban lévı beruházásának állománya
128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek
1281. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek állománya
12811. Földterületek beruházására adott elılegek állománya
12812. Telkek beruházására adott elılegek állománya
12813. Épületek beruházására adott elılegek állománya
12814. Egyéb építmények beruházására adott elılegek állománya
12815. Ingatlanhoz és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek állománya
1282. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek értékvesztése
és annak visszaírása
12821. Földterületek beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
12822. Telkek beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
12823. Épületek beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
12824. Egyéb építmények beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
12825. Ingatlanokhoz és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése (csak forgalomképes ingatlanok
és kapcsolódó vagyoni értékő jogok esetében)
1291. Forgalomképes földterületek értékhelyesbítése
1292. Forgalomképes telkek értékhelyesbítése
1293. Forgalomképes épületek értékhelyesbítése
1294. Forgalomképes egyéb építmények értékhelyesbítése
1295. Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése
13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉS JÁRMŐVEK
131. Gépek berendezések és felszerelések
1311. Gépek berendezések és felszerelések aktivált állománya
13111. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök aktivált állománya
13112. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állománya
13113. Képzımővészeti alkotások állománya
13114. Hangszerek állománya
13115. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök értéke
13119. Teljesen (0-ig) leírt gépek, berendezések és felszerelések aktivált állománya
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1312. Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése
13121. Gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
131211. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése
131212. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
13122. Gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése
131221. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terven felüli értékcsökkenése
131222. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése
131223. Képzımővészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése
131224. Hangszerek terven felüli értékcsökkenése
131225. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök terven felüli értékcsökkenése
13123. Gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
131231. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök terven felüli érték csökkenésének
visszaírása
131232. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
131233. Képzımővészeti alkotások terven felül értékcsökkenésének visszaírása
131234. Hangszerek terven felül értékcsökkenésének visszaírása
131235. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
13127. Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban lévı beruházásának terven felüli
értékcsökkenése és annak visszaírása
131272. Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban lévı beruházásának
terven felüli értékcsökkenése
131273. Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban lévı beruházása (felújítása) terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
1313. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
13131. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése
13132. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése
13133. Képzımővészeti alkotások vásárlása
13134. Hangszerek vásárlása
13135. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök vásárlása
1314. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
13141. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása
13142. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása
13143. Képzımővészeti alkotások felújítása
13144. Hangszerek felújítása
13145. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök felújítása
1315. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének elıirányzata
13151. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlásának, létesítésének elıirányzata
13152. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlásának, létesítésének elıirányzata
13153. Képzımővészeti alkotások vásárlásának elıirányzata
13154. Hangszerek vásárlásának elıirányzata
13155. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök vásárlásának elıirányzata
1316. Gépek, berendezések és felszerelések felújításának elıirányzata
13161. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújításának elıirányzata
13162. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújításának elıirányzata
13163. Képzımővészeti alkotások felújításának elıirányzata
13164. Hangszerek felújításának elıirányzata
13165. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök felújításának elıirányzata
1317. Gépek, berendezések és felszerelések folyamatban lévı beruházásai
13171. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131711. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131712. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának(felújításának) állománya

424

13172. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131721. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések idegen kivitelezıvel végzett
folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131722. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések saját kivitelezésben végzett
folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
13173. Képzımővészeti alkotások folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131731. Forgalomképtelen képzımővészeti alkotások folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131732. Korlátozottan forgalomképes képzımővészeti alkotások folyamatban lévı
beruházásának (felújításának) állománya
131733. Forgalomképes képzımővészeti alkotások folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
13174. Hangszerek folyamatban lévı beruházásának(felújításának) állománya
131741. Hangszerek idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházásának
(felújításának) állománya
131742. Hangszerek saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházásának
(felújításának) állománya
13175. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131751. Forgalomképtelen egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131752. Korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
131753. Forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök
folyamatban lévı beruházásának (felújításának) állománya
13179. Kisértékő – éven belül amortizálandó – új gépek, berendezések, felszerelések raktári
állománya
1318. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek
13181. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek állománya
131811. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott elılegek állománya
131812. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek
állománya
131813. Képzımővészeti alkotások beruházására adott elılegek állománya
131814. Hangszerek beruházására adott elılegek állománya
131815. Egyéb, értékét nem csökkentı eszközök beruházására adott elılegek állománya
13182. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek értékvesztése és
annak visszaírása
131821. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
131822. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek
értékvesztése és annak visszaírása
131823. Képzımővészeti alkotások beruházására adott elılegek értékvesztése és
annak visszaírása
131824. Hangszerek beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
131825. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök beruházására
adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
1319. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése
13191. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök értékhelyesbítése
13192. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése
13193. Képzımővészeti alkotások értékhelyesbítése
13194. Hangszerek értékhelyesbítése
13195. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök értékhelyesbítése
132. Jármővek
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1321. Jármővek aktivált állománya
13211. Jármővek aktivált (teljesen le nem írt) állománya
13219. Teljesen (0-g) leírt jármővek állománya
1322. Jármővek értékcsökkenése
13221. Jármővek terv szerinti értékcsökkenése
13222. Jármővek terven felüli értékcsökkenése
132221. Jármővek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenése
132227. Jármővek folyamatban lévı beruházása terven felüli értékcsökkenése
13223. Jármővek terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
132231. Jármővek aktivált állományának terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
132237. Jármővek folyamatban lévı beruházása terven felüli értékcsökkenésének
visszaírása
1323. Jármővek vásárlása, létesítése
1324. Jármővek felújítása
1325. Jármővek vásárlásának, létesítésének elıirányzata
1326. Jármővek felújításának elıirányzata
1327. Jármővek folyamatban lévı beruházásai
13271. Jármővek idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházása, felújítása
13272. Jármővek saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı felújítása
1328. Jármővek beruházására adott elılegek
13281. Jármővek beruházására adott elılegek állománya
13282. Jármővek beruházására adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
1329. Jármővek értékhelyesbítése (csak forgalomképes jármővek esetén)
14. TENYÉSZÁLLATOK
141. Tenyészállatok állománya
1411. Tenyészállatok aktivált (teljesen le nem írt) állománya
1419. Teljesen (0-ig) leírt tenyészállatok állományának értéke
142. Tenyészállatok értékcsökkenése
1421. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
1422. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
1423. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
143. Tenyészállatok vásárlása
144. Tenyészállatok felújítása
145. Tenyészállatok vásárlásának elıirányzata
146. Tenyészállatok felújításának elıirányzata
147. Tenyészállatok folyamatban lévı beruházásai
1471. Tenyészállatok idegen kivitelezıvel végzett folyamatban lévı beruházása
1472. Tenyészállatok saját kivitelezésben végzett folyamatban lévı beruházása, felújítása
148. Tenyészállatok beruházására adott elılegek
1481. Tenyészállatok beruházására adott elılegek állományának értéke
1482. Tenyészállatok beruházásra adott elılegek értékvesztése és annak visszaírása
149. Tenyészállatok értékhelyesbítése (csak forgalomképes tenyészállatok esetén)
18. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓJA
181. Felújítások elızetesen felszámított áfája
1811. Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata
1812. Felújítások beszerzési árába beszámítandó elızetesen felszámított áfa elıirányzatának teljesítése
1813. Felújítások beszerzési árába be nem számítandó elızetesen felszámított áfa elıirányzatának
teljesítése
182. Beruházások elızetesen felszámított áfája
1821. Beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata
1822. Beruházások beszerzési árába beszámítandó elızetesen felszámított áfa elıirányzatának
teljesítése
1823. Beruházások beszerzési árába be nem számítandó elızetesen felszámított áfa elıirányzatának teljesítése
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183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
1831. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés elıirányzata
1832. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
184. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
1841. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés elıirányzata
1842. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
189. Számlahelyesbítés miatti felhalmozási áfa kiadás
19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (VISSZTERHESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK)
194. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök államháztartáson kívül
1941. Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú támogatási kölcsönök állománya
1942. Felhalmozási célú támogatási kölcsön, államháztartáson kívülre nyújtásának elıirányzata “K”
1943. Felhalmozási célra, államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésének
elıirányzata “T”
1944. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre “T”
1945. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl “K”
195. Egyéb hosszú lejáratú követelések
198. Hosszú lejáratú követelések értékvesztése és annak visszaírása
1981. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) értékvesztése és annak viszszaírása
1982. Egyéb hosszú lejáratú követelések értékvesztése és annak visszaírása
1988. Hosszú távú betétek értékvesztése és annak visszaírása
199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája
1991. Immateriális javak kiadási átvezetési számlája
1992. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok kiadási átvezetési számlája
1993. Gépek, berendezések, felszerelések és jármővek kiadási átvezetési számlája
1994. Tenyészállatok kiadási átvezetési számlája
1998. Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája
1999. Tartósan adott kölcsönök átvezetési számlája
2. Számlaosztály
KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK
21. VÁSÁROLT ANYAGOK
211. Élelmiszerek
212. Gyógyszerek, vegyszerek
213. Irodaszerek, nyomtatványok
214. Tüzelıanyagok
215. Hajtó és kenıanyagok
216. Szakmai anyagok
217. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha
218. Egyéb anyagok
219. Anyagok árkülönbözete
22. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
23. ÁRUK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK,
KÉSZLETEK
231. Áruk
232. Közvetített szolgáltatások
233. Követelés fejében átvett eszközök, készletek
234. Értékesítési céllal átsorolt eszközök
24. VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA
25. SAJÁT TERMELÉSŐ KÉSZLETEK
251. Késztermék
252. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
253. Befejezetlen termelés, félkész termékek
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259. Saját termeléső készletek készletérték-különbözete
26. SAJÁT TERMELÉSŐ KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA
28. KÖVETELÉSEK
281. Adósok
282. Vevık
2821. Belföldi vevık
2822. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevıkövetelések
2823. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevıkövetelések
283. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések
284. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
285. Váltókövetelések
286. Munkavállalókkal szemben elıírt különféle követelések
287. Egyéb követelések
2871. Támogatási program elılege
2872. Szabálytalan kifizetés ill. jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti követelés
2873. Garancia és kezességvállalásból származó követelések
2875. Vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó követelések
2879. Egyéb különféle követelések
288. Követelések értékvesztése és annak visszaírása
3. Számlaosztály
PÉNZÜGYl ELSZÁMOLÁSOK
31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
311. Pénztár
312. Valutapénztár
313. Költségvetési betétkönyvek
314. Elektronikus pénz
315. Csekk
319. Valuta árfolyamkülönbözetek
32. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK
321. Költségvetési elszámolási számla
322. Költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alcímő számlái
3221. Fedezetbiztosítási számla
3223. Rövid lejáratú betétek
3229. Elkülönített célelszámolási számlák
32293. Támogatási program elılegének célelszámolási számlája
32299. Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája
324. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímő számlája
327. Deviza(betét) számla
328. Deviza árfolyamkülönbözetek
35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz
357. Letétek, biztosítékok
37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK
372. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása
3721 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elıirányzata
3722. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elıirányzatának teljesítése
373. Mőködési célú támogatásértékő kiadások elszámolása
3731. Mőködési célú támogatásértékő kiadás elıirányzata
3732. Mőködési célú támogatásértékő kiadás elıirányzatának teljesítése
374. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások elszámolása
3741. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás elıirányzata
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3742. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás elıirányzatának teljesítése
38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA
381. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3811. Mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata államháztartáson kívülre
3812. Mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3821. Felhalmozási célú pénzeszközátadás elıirányzata államháztartáson kívülre
3822. Felhalmozási célú pénzeszközátadás elıirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
389. Támogatásértékő kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlája
39. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ CÉLÚ KIADÁSOK
391. Költségvetési függı kiadások
39111. Költségvetési intézményi függı kiadások állománya
39112. Költségvetési intézményi függı kiadások forgalma
392. Költségvetési átfutó kiadások
39211. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya
39212. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma
39221. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya
39222. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma
39241. Utólagos elszámolásra kiadott elılegek átfutó kiadásai állománya
39242. Utólagos elszámolásra kiadott elılegek átfutó kiadásai forgalma
39251. Szállítóknak (beruházási elılegek kivételével) adott elılegek állománya
39252. Szállítóknak (beruházási elılegek kivételével) adott elılegek forgalma
39261. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai állománya
39262. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai forgalma
39291. Költségvetési egyéb átfutó kiadások állománya
39292. Költségvetési egyéb átfutó kiadások forgalma
394. Költségvetési kiegyenlítı kiadások
3941. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
39411. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések kiadásainak állománya
39412. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések kiadásainak forgalma
399. Költségvetésen kívüli függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások
4. Számlaosztály
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
41. SAJÁT TİKE
411. Tartós tıke
4112. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje
413. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása
4131. Elızı évek tıkeváltozásai
4132. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos saját tıkeváltozások
4133. Tárgyévi pénzforgalom nélküli saját tıkeváltozások
41331. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tıkeváltozások
41332. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tıkeváltozások
41333. Terv szerinti értékcsökkenés miatti saját tıkeváltozások
41334. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés saját tıkeváltozása
41335. Egyéb terven felüli értékcsökkenés saját tıkeváltozása
41336. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó saját tıkeváltozás
41337. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó saját tıkeváltozása
41338. Saját tulajdonban lévı eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegő különbözet
4172. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka
42. TARTALÉKOK
421. Költségvetési tartalékok
4211. Költségvetési tartalék elszámolása
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4212. Költségvetési pénzmaradvány
42121. Költségvetési mőködési célú pénzmaradvány
42122. Költségvetési fejlesztési célú pénzmaradvány
4214. Elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása
422. Vállalkozási tartalék
4221. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása
4222. Elızı év(ek) vállalkozási maradványa
4223. Elkülönített vállalkozási maradvány
4224. Elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása
43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
438. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4386. Hosszú lejáratú szállítói tartozások
44. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
441. Belföldi szállítók
442. Európai Uniós tagország szerinti (Eu-s) külföldi szállító
443. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem Eu-s) külföldi szállító
445. Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek
446. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
449. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4491. Támogatási program elılege miatti kötelezettség
4492. Szabálytalan kifizetés miatti kötelezettség
4493. Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség
4499. Egyéb különféle rövid lejáratú kötelezettség
45. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
453. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrıl
4531. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön állománya
4532. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztésének elıirányzata “K”
4533. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevételének elıirányzata “T”
4534. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése, visszafizetése “T”
4535. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele “K”
454. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrıl
4541. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön állománya
4542. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztésének elıirányzata “K”
4543. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevételének elıirányzata “T”
4544. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése, visszafizetése “T”
4545. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele “K”
459. Rövid lejáratú kötelezettségek kiadás- és bevétel átvezetési számlája
46. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, ELİZİ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK
463. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele
4631. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elıirányzata
4632. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elıirányzatának teljesítése
464. Mőködési célú, támogatásértékő bevételek elszámolása
4641. Mőködési célú, támogatásértékő bevétel elıirányzata
4642. Mőködési célú, támogatásértékő bevétel elıirányzatának teljesítése
465. Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek elszámolása
4651. Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel elıirányzata
4652. Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel elıirányzatának teljesítése
47. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA
471. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl
4711. Mőködési célú pénzeszközátvétel elıirányzata államháztartáson kívülrıl
4712. Mőködési célú pénzeszközátvétel elıirányzatának teljesítése államháztartáson kívülrıl
472. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

430

4721. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel elıirányzata államháztartáson kívülrıl
4722. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel elıirányzatának teljesítése államháztartáson kívülrıl
479. Támogatásértékő bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegészítések átvezetési számlája
48. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
481. Költségvetési függı bevételek
4811. Költségvetési intézményi függı bevételek
48111. Költségvetési intézményi függı bevételek állománya
48112. Költségvetési intézményi függı bevételek forgalma
482. Költségvetési átfutó bevételek
48211. Költségvetési átfutó bevételek állománya
48212. Költségvetési átfutó bevételek forgalma
48221. Utólagos elszámolások átfutó bevételeinek állománya
48222. Utólagos elszámolások átfutó bevételeinek forgalma
48231. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek állománya
48232. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek forgalma
48241. Költségvetés letéti átfutó bevételek állománya
48242. Költségvetés letéti átfutó bevételek forgalma
48251. Önállóan mőködı költségvetési szervek finanszírozási átfutó bevételek állománya
48252. Önállóan mőködı költségvetési szervek finanszírozási átfutó bevételek forgalma
48261. Vevıtıl kapott elılegek átfutó bevételeinek állománya
48262. Vevıtıl kapott elılegek átfutó bevételeinek forgalma
48281. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek állománya
48282. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek forgalma
483. Költségvetési kiegyenlítı bevételek
4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
48311. Elszámolási és pénzforgalmi közötti átvezetések bevételeinek állománya
48312. Elszámolási és pénzforgalmi közötti átvezetések bevételeinek forgalma
488. Költségvetésen kívüli függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek, letétek elszámolása
48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása
48817. Letétek, biztosítékok elszámolása
49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
491. Nyitómérleg számla
492. Mérlegrendezési számla
4921. Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
493. Zárómérleg számla
494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása
495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása
496. Elıirányzatok zárlati elszámolása
497. Elıirányzatok évközi elszámolása
498. Eredeti elıirányzatok nyitó elszámolása
499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
5. Számlaosztály
KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
(közgazdasági osztályozás szerint)
51. RENDSZERES és NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
511. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai
5111. Rendszeres személyi juttatások elıirányzata
5112. Rendszeres személyi juttatások elıirányzatának teljesítése
512. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
5121. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásainak elıirányzata
5122. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadási elıirányzatának teljesítése
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513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
5131. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak elıirányzata
5132. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadási elıirányzatának teljesítése
514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
5141. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási elıirányzata
5142. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási elıirányzatának teljesítése
515. Szociális jellegő juttatások
5151. Szociális jellegő juttatások kiadási elıirányzata
5152. Szociális jellegő juttatások kiadási elıirányzatának teljesítése
516. Részmunkaidıben foglalkoztatottak juttatásai
5161. Részmunkaidıben foglalkoztatottak juttatásainak kiadási elıirányzata
5162. Részmunkaidıben foglalkoztatottak juttatásai kiadási elıirányzatának teljesítése
517. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
5171. Különféle nem rendszeres juttatások kiadási elıirányzata
5172. Különféle nem rendszeres juttatások kiadási elıirányzatának teljesítése
52. KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
522. Állományba nem tartozók juttatásai
5221. Állományba nem tartozók juttatásainak kiadási elıirányzata
5222. Állományba nem tartozók juttatásai kiadási elıirányzatának teljesítése
524. Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díja
5241. Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díjának kiadási elıirányzata
5242. Állományba tartozók nem munkavégzéssel kapcsolatos megbízási díja kiadási elıirányzatának teljesítése
53. MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
531. Szociális hozzájárulási adó
533. Egészségügyi hozzájárulás
5331. Egészségügyi hozzájárulás elıirányzata
5332. Egészségügyi hozzájárulás elıirányzatának teljesítése
534. Táppénz-hozzájárulás
5341. Táppénz-hozzájárulás elıirányzata
5342. Táppénz-hozzájárulás elıirányzatának teljesítése
535. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre
5351. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre elıirányzata
5352. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre elıirányzat teljesítése
536. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok
5361. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok elıirányzata
5362. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok elıirányzat teljesítése
538. Korkedvezmény-biztosítási járulék
5381. Korkedvezmény-biztosítási járulék kiadási elıirányzata
5382. Korkedvezmény-biztosítási járulék kiadási elıirányzat teljesítése
54. KÉSZLETBESZERZÉSEK
541. Élelmiszerek
5411. Élelmiszer beszerzés kiadási elıirányzata
5412. Élelmiszer beszerzés kiadási elıirányzat teljesítése
542. Gyógyszer, vegyszer
5421. Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási elıirányzata
5422. Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási elıirányzat teljesítése
543. Irodaszer, nyomtatvány
5431. Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási elıirányzata
5432. Irodaszer, nyomtatványbeszerzés kiadási elıirányzatának teljesítése
544. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó
5441. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási elıirányzata
5442. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés kiadási elıirányzatának teljesítése
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545. Tüzelıanyagok
5451. Tüzelıanyag-beszerzés kiadási elıirányzata
5452. Tüzelıanyag-beszerzés kiadási elıirányzat teljesítése
546. Hajtó- és kenıanyag
5461. Hajtó- és kenıanyag-beszerzés kiadási elıirányzata
5462. Hajtó- és kenıanyag-beszerzés kiadási elıirányzat teljesítése
547. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek
5471. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási elıirányzata
5472. Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási elıirányzatának teljesítése
548. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha
5481. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási elıirányzata
5482. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha beszerzés kiadási elıirányzatának teljesítése
549. Egyéb készletek
5491. Egyéb készletbeszerzés kiadási elıirányzata
5492. Egyéb készletbeszerzés kiadási elıirányzat teljesítése
55. SZOLGÁLTATÁSOK
551. Kommunikációs szolgáltatások
5511. Kommunikációs szolgáltatások kiadási elıirányzata
5512. Kommunikációs szolgáltatások kiadási elıirányzatának teljesítése
552. Különféle szolgáltatási kiadások
5521. Különféle szolgáltatási kiadások elıirányzata
5522. Különféle szolgáltatási kiadások elıirányzatának teljesítése
553. Vásárolt közszolgáltatások
5531. Vásárolt közszolgáltatások kiadási elıirányzata
5532. Vásárolt közszolgáltatások kiadási elıirányzatának teljesítése
554. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre
5541. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadási elıirányzata
5542. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadási elıirányzat
teljesítése
555. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre
5551. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadási elıirányzata
5552. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadási elıirányzat teljesítése
556. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
5561. Pénzügyi szolgáltatások kiadási elıirányzata
5562. Pénzügyi szolgáltatások kiadási elıirányzatának teljesítése
557. Szakmai szolgáltatások kiadásai
5571. Szakmai szolgáltatások kiadási elıirányzata
5572. Szakmai szolgáltatások kiadási elıirányzatának teljesítése
56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK
561. Általános forgalmi adó kiadások
5611. Általános forgalmi adó kiadási elıirányzata
5612. Általános forgalmi adó kiadási elıirányzat teljesítése
562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
5621. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások elıirányzata
5622. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások elıirányzat teljesítése
563. Egyéb dologi kiadások
5631. Egyéb dologi kiadások elıirányzata
5632. Egyéb dologi kiadások elıirányzat teljesítése
564. Számlázott szellemi tevékenység kiadása
5641. Számlázott szellemi tevékenység kiadási elıirányzata
5642. Számlázott szellemi tevékenység kiadási elıirányzat teljesítése
57. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
571. Különféle költségvetési befizetések
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5711. Különféle költségvetési befizetések elıirányzata
5712. Különféle költségvetési befizetések elıirányzat teljesítése
572. Adók, díjak, egyéb befizetések
5721. Adók, díjak, egyéb befizetések elıirányzata
5722. Adók, díjak, egyéb befizetések elıirányzat teljesítése
573. Kamatkiadások
5731. Kamatkiadások elıirányzata
57311. Mőködési célú kamatkiadások elıirányzata
5732. Kamatkiadások elıirányzatának teljesítése
57321. Mőködési célú kamatkiadások elıirányzat teljesítése
5741. Realizált árfolyamveszteségek elıirányzata
5742. Realizált árfolyamveszteségek elıirányzatának teljesítése
58. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
588. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5881. Ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata
58811. Állami gondozásban levık pénzbeli juttatásainak elıirányzata
58812. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásainak elıirányzata
58813. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásainak elıirányzata
58814. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásainak elıirányzata
58815. Egyéb pénzbeli juttatás elıirányzata
5882. Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzatának teljesítése
58821. Állami gondozásban levık pénzbeli juttatásai elıirányzatának teljesítése
58822. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai elıirányzatának teljesítése
58823. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai elıirányzatának teljesítése
58824. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai elıirányzatának teljesítése
58825. Egyéb pénzbeli juttatás elıirányzat teljesítése
59. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK
591. Tervezett (költségvetési, vállalkozási) maradvány elıirányzata
592. Tartalék, illetve zárolt elıirányzatok
5921. Tartalék elıirányzat számla
5922. Zárolt kiadási elıirányzat számla
5923. Kockázati tartalék
5924. Év végi devizás értékeléshez kapcsolódó maradványtartalék számla
5925. Közszolgáltatási tartalék számla
593. Értékcsökkenés
5931. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5932. Terven felüli értékcsökkenés
5933. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
594. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások
elszámolása
5941. Alap- és vállalkozási tevékenység között tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzata
5942. Alap- és vállalkozási tevékenység között tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadási elıirányzatának teljesítése
595. Értékvesztés és annak visszaírása
5951. Értékvesztés elszámolása
5952. Értékvesztés visszaírása
596. Behajthatatlan és elengedett követelés hitelezési vesztesége
597. Külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök és
értékpapí-rok év végi értékelésének árfolyamvesztesége
598. Egyéb vagyonváltozáshoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások
5981. Eszközök leltározási hiánya
59811. Befektetett eszközök leltározási hiánya
59812. Forgóeszközök leltározási hiánya
5982. Eszközök selejtezése
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59821. Befektetett eszközök selejtezése
59822. Forgóeszközök selejtezése
20
5983. Térítés nélkül átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
59831. Térítés nélkül átadott befektetett eszközök, illetve felhalmozási jellegő nyújtott szolgáltatások kivezetése
59832. Térítés nélkül átadott forgóeszközök, illetve mőködési jellegő nyújtott szolgáltatások
kivezetése
5984. Gt. alapításakor, tıkeemelésekor a bevitt vagyontárgyak kivezetése
5985. Gt. jogutód nélküli megszőnésekor, illetve átalakulásakor a megszőnt részesedés, illetve tıkeleszállításakor a bevont részesedés kivezetése
5989. Egyéb pénzforgalom nélküli közgazdasági kiadások
59891. Bekerülési értéknek nem minısülı különbözetek
59892. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott engedmény
599. Kiadások átvezetési számlája
6. Számlaosztály
KÖZVETETT (ÁLTALÁNOS) KIADÁSOK
61. Karbantartó részlegek kiadásai
62. Egyéb kisegítı részlegek kiadásai
631. Egészségügyi egységek kiadásai
632. Oktatási egységek kiadásai
633. Kulturális egységek kiadásai
634. Múzeumi egységek kiadásai
635. Kutatási tevékenység szakmai kiadásai
639. Többcélú kistérségi társulástól átvett feladatok kiadásai
65. Épületek fenntartásának kiadásai
67. Vállalkozói részlegek közvetett kiadásai
68. Központi irányítás kiadásai
69. Közvetett kiadás átvezetési számla
7. Számlaosztály
TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
(funkcionális osztályozás szerint)
71. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELİIRÁNYZATA
72. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELİIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
74. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELİIRÁNYZATA
741. Vállalkozási tevékenység különféle költségvetési kiadásainak elıirányzata
742. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások
elszámolásának elıirányzata
75. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELİIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
751. Vállalkozási tevékenység különféle költségvetési kiadásai elıirányzatának teljesítése
752. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások
elszámolásának elıirányzatának teljesítése
77. FINANSZIROZÁSI MŐVELETEK KIADÁSI ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
771. Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzata
772. Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzat teljesítése
9. Számlaosztály
BEVÉTELEK ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
(közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint)
91. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
911. Közhatalmi bevételek
20

Az alapítás, átszervezés miatti eszköz kivezetések itt nem számolhatók el!
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9111. Közhatalmi bevételek elıirányzata
9112. Közhatalmi bevételek elıirányzatának teljesítése
912. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek
9121. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel elıirányzata
9122. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel elıirányzatának teljesítése
913. Intézmények egyéb sajátos bevételei
9131. Intézmények egyéb sajátos bevételeinek elıirányzata
9132. Intézmények egyéb sajátos bevételei elıirányzatának teljesítése
914. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei
9141. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételi elıirányzata
91411. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
rányzata
91412. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
rányzata
9142. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételi elıirányzat teljesítése
91421. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
rányzatának teljesítése
91422. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
rányzatának teljesítése
916. Kamatbevételek
9161. Kamatbevételek elıirányzata
91611. Betétek után kapott kamat elıirányzata
91614. Egyéb kamatbevételek elıirányzata
9162. Kamatbevételek elıirányzatának teljesítése
91621. Betétek után kapott kamat elıirányzat teljesítése
91624. Egyéb kamatbevételek elıirányzat teljesítése
917. Realizált árfolyamnyereség
9171. Realizált árfolyamnyereség bevételének elıirányzata
9172. Realizált árfolyamnyereség bevételi elıirányzatának teljesítése
919. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
9191. Általános forgalmiadó-bevételek, visszatérülések elıirányzata
91911. Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés elıirányzata
91912. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés elıirányzata
91913. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájának elıirányzata
91914. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfájának elıirányzata
9192. Általános forgalmiadó-bevételek, visszatérülések elıirányzat teljesítése
91921. Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
91922. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
91923. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
91924. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
91929. Számlahelyesbítés miatti áfa bevétel

bevételi elıibevételi elıi-

bevételi elıibevételi elıi-

93. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK
931. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
9311. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének elıirányzata
9312. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése elıirányzatának teljesítése
94. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBİL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
941. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
9411. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás elıirányzata
9412. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás elıirányzatának teljesítése
98. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
981. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele
9811. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevételének elıirányzata
98111. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevételének elıirányzata
98112. Elızı évi fejlesztési célú elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevételének elıirányzata
9812. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele elıirányzatának teljesítése
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98121. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele elıirányzatának
teljesítése
98122. Elızı évi fejlesztési célú elıirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele elıirányzatának
teljesítése
982. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele
9821. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevételének elıirányzata
9822. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele elıirányzatának teljesítése
983. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevétel elszámolása
9831. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevétel elıirányzata
9832. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevétel elıirányzatának teljesítése
984. Zárolt bevételi elıirányzat számla
985. Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása
9851. Eszközök leltározási többlete
98511. Befektetett eszközök leltározási többlete
98512. Forgóeszközök leltározási többlete
9852. Ajándékként, hagyatékként kapott eszközök
98521. Ajándékként, hagyatékként kapott befektetett eszközök
98522. Ajándékként, hagyatékként kapott forgóeszközök
9853. Térítés nélkül átvett eszközök, kapott szolgáltatások
98531. Térítés nélkül átvett befektetett eszközök, illetve felhalmozási jellegő kapott szolgáltatások
98532. Térítés nélkül átvett forgóeszközök, illetve mőködési jellegő kapott szolgáltatások
9854. Elengedett, elévült kötelezettség
9856. Gt. alapításakor, tıkeemeléskor a létesítı okiratban meghatározott vagyontárgyak értéke
9857. Gt. jogutód nélküli megszőnésekor, illetve átalakulásakor a megszőnt részesedés ellenében
kapott eszközök, illetve tıkeleszállításakor a bevont részesedés fejében átvett eszközök értéke
9858. Saját elıállítású eszközök aktiválása
98581. Saját termeléső készletek állományváltozása
98582. Saját elıállítású befektetett eszközök aktivált értéke
9859. Egyéb pénzforgalom nélküli közgazdasági bevételek
98591. Bekerülési értéknek nem minısülı különbözetek
98592. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott engedmény
986. Forgatási célú finanszírozási mőveletekkel finanszírozott hiány elıirányzata
99. BEVÉTELEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS SZERINTI ELSZÁMOLÁSA
991. Alaptevékenységek költségvetési bevételi elıirányzata
992. Alaptevékenységek költségvetési bevételi elıirányzatának teljesítése
994. Vállalkozási tevékenység bevételeinek elıirányzata
9941. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételinek elıirányzata
9942. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli bevételek elszámolásának elıirányzata
995. Vállalkozási tevékenység bevételi elıirányzatának teljesítése
9951. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele elıirányzatának teljesítése
9952. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékokhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása elıirányzatának teljesítése
997. Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzata és elıirányzat teljesítése
9971. Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzata
9972. Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzat teljesítése
999. Bevételek átvezetési számla
0. Számlaosztály
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
02. KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
03. KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
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04. KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
06. KIADÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
07. KÖTELEZETTSÉGVÁLLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
071. Felhalmozási kiadási elıirányzatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások állománya
072. Támogatásértékő kiadások, pénzeszközátadások kiadási elıirányzataival kapcsolatos kötelezettségvállalások állománya
074. Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzataival kapcsolatos kötelezettségvállalások állománya
075. Mőködési kiadási elıirányzatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások állománya
09. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK
091. Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámlája
092. Készletek nyilvántartási ellenszámlája
093. Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási ellenszámlája
094. Kötelezettségek nyilvántartási ellenszámlája
096. Kiadások nyilvántartási ellenszámlája
097. Kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámlája
0971. Felhalmozási kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámlája
0972. Támogatásértékő kiadások, pénzeszközátadások kötelezettségvállalása nyilvántartási ellenszámlája
0974. Finanszírozási mőveletek kötelezettségvállalása nyilvántartási ellenszámlája
0975. Mőködés kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámlája
099. Kötelezettségvállalások technikai átvezetési számlája
0991. Kötelezettségvállalások nyitó átvezetési számlája
0992. Kötelezettségvállalások rendezı átvezetési számlája
0993. Kötelezettségvállalások záró átvezetési számlája

II.
FİKÖNYVI KÖNYVELÉS FELTÉTELE, GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVELÉSE

1. Számlaosztály
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Befektetett eszköznek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja
a költségvetési szerv tevékenységét. A besorolást nem befolyásolja, hogy az eszköz tárgyiasult, vagy
sem.
Befektetett eszközként tartjuk nyilván:
– az immateriális javakat,
– a tárgyi eszközöket,
– a befektetett pénzügyi eszközöket,
– az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközöket.
A befektetett eszközöket
– beszerzési áron,
– elıállítási költségen,
– a térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközt piaci–, jogszabály eltérı
rendelkezése alapján jogszabály szerinti értéken
kell aktiválni.
A beszerzési ár része:
– vásárlás, létesítés, üzembehelyezés,
– engedményekkel csökkentett, felárral növelt vételár,
– az eszköz beszerzésével, üzembehelyezésével, raktárba történı beszállításával kapcsolatban
felmerült költségek,
– környezetvédelmi, termékdíj,
– bizományosi díj,
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– adómentes beszerzés esetén az elızetesen felszámított forgalmi adó,
– vám, illeték, hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,
– a beszerzéshez kapcsolódóan felvett hitel, bankgarancia díja, kezelési díj, folyósítási járulék,
rendelkezésre tartási jutalék, közjegyzıi hitelesítés díja, az üzembehelyezésig fizetendı kamat,
– biztosítási díj,
– devizahitel esetén az üzembehelyezésig felmerülı árfolyamveszteség.
11. IMMATERIÁLIS JAVAK
Az immateriális javak között kell kimutatni az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét a vagyoni értékő jogokat – a vásárolt ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékő jogok kivételével – a szellemi termékeket (ideértve a használatba nem vett kisértékő szellemi termékek aktivált értékét is), továbbá az immateriális javak beszerzésére adott elılegeket, az
immateriális javak értékhelyesbítését.
Az alapítás, átszervezés aktivált értékeként a minıségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadásokat, valamint az ásványkincs kutatási tevékenység során felmerült olyan kiadásokat, amelyek beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetık figyelembe.
Kísérleti fejlesztésként lehet kimutatni a fejlesztéssel kapcsolatos kiadások aktivált értékét.
Vagyoni értékő jogok közé tartoznak azok a megszerzett, egy évnél hosszabb idın át gyakorolható jogok, melyek nem kapcsolódnak vásárolt ingatlanhoz. Ilyenek különösen: bérleti jog, koncessziós jog, játékjog, licenszek, használati jog, szellemi termékek felhasználási joga, vagyonkezelıi jog. Itt kell kimutatni az internet cím beszerzésére fizetett összeget is.
Szellemi termékek között azokat a szellemi termékeket kell kimutatni, amelyek korlátozás nélkül
a költségvetési szerv birtokában vannak.
Ezek pl.: találmányok, szerzıi jogi védelemben részesülı szoftvertermékek, iparjogvédelemben
részesülı javak közül a szabadalom, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, védjegy.
Immateriális javakra adott elılegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt összeget.
Fıkönyvi összefüggések:
a) Immateriális javak fıkönyvi számláinak nyitása
állományi érték

-

K 491

értékcsökkenés

T 1111, 1112
1113, 1114
1119, 117
1181, 119
T 491

-

értékvesztés

T 491

-

K 1121, 1122
1123, 1124
1127
K 1182

T 1131, 1132
1133, 1134
T 1822
T 1823
T 72, 751
T 72, 751

-

K 311, 321

-

K
K
K
K

T 1111, 1112
1113, 1114
117

-

K 4132

b) Immateriális javak vásárlása
- közgazdasági osztályozás szerint
a benyújtott számla – áfa nélküli – ellenértékének kiegyenlítése
áfa: beszerzési árba beszámítandó
beszerzés árba be nem számítandó
- funkcionális osztályozás szerint
áfa
- aktiválás beszerzési árba beszámítandó áfával
együtt
folyamatban maradó beruházásra
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311, 321
311, 321
1991
1998

beruházási elıleg

1181

c) Teljesen (0-ig) leírt immateriális javak átvezetése az
állományi számláról

d) Immateriális javak leltározási többlete a leltározás
idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

e) Ajándékként, hagyatékként kapott immateriális javak
állománybavétele az idıpontban ismert piaci, forgalmi
értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

f)

Térítés nélkül átvett immateriális javak nem tulajdonosi körön belül az idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

g) Térítés nélkül átvett immateriális javak tulajdonosi
körön belül bruttó értéken, elszámolt értékcsökkenéssel
Bruttó érték

Értékcsökkenés

h) Immateriális javak saját kivitelezésben történı elıállítása
közgazdasági osztályozás szerint
- felmerült kiadások
- áfa
funkcionális osztályozás szerint
Teljesítmény érték állományba vétele

i)

Immateriális javak leltárhiánya
Bruttó

Értékcsökkenés

j)

Immateriális javak selejtezése
Bruttó

Értékcsökkenés
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T 1119

-

K 1111, 1112
1113, 1114

T 1111, 1112
1113, 1114
T 98511

-

K 98511

-

K 41332

T 1111, 1112
1113, 1114
T 98521

-

K 98521

-

K 41331

T 1111, 1112
1113, 1114
T 98531

-

K 98531

-

K 41331

T 1111, 1112
1113, 1114
T 98531
T 41331
T 98531

-

K 98531

-

T 98531

-

K 41331
K 98531
K 1121, 1122
1123, 1124
K 1121, 1122,
1123, 1124,

T
T
T
T

51-57
56121
72
1111, 1112
1114
T 98582

-

K
K
K
K

-

K 41331

T 59811

-

T 41332
T 1121, 1122
1124
T 59811

-

K 1111, 1112
1114
K 59811
K 59811

-

K 41332

T 59821

-

T 41332
T 1121, 1122
1123, 1124

-

K 1111, 1112
1113, 1114
K 59821
K 59821

311, 321
311, 321
599
98582

k) Immateriális javak térítés nélküli átadása
Bruttó

Értékcsökkenés

l)

Immateriális javak értékesítése
bevétel elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- állományi érték kivezetése
- értékcsökkenés kivezetése
- ha az eladási ár alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték

T 59821

-

K 41332

T 59831

-

T 41331
T 1121, 1122
1123, 1124
T 59831

-

K 1111, 1112
1113, 1114
K 59831
K 59831

-

K 41331

T 321
T 321
T 999

-

K 9312
K 91924
K 992, 99511

T 4132
T 1123, 1124

-

K 1113, 1114
K 4132

T 41338

-

K 4132

5951
41336
1182
5952

-

K
K
K
K

-

K 4172
K 119

m) A vagyoni értékő jogok, vásárolt szellemi termékek
esetében úgy az operatív, mint a pénzügyi lízing fizetési lehetıségei megvannak.
Könyvelésük a 13. Gépek, berendezések, felszerelések fejezet g.) és h.) pontja szerint történik.
n) Immateriális javak beruházására adott elıleg értékvesztése
Visszaírása

o) Immateriális javak értékhelyesbítése
Visszaírása

T
T
T
T

T 119
T 4172

1182
5951
5952
41336

TÁRGYI ESZKÖZÖK
Tárgyi eszközök számlacsoportban kell kimutatni azon eszközök (földterület, telek, telkesítés,
épület, egyéb építmény, úgymint: út, vasút, kerítés, technológiai vezeték, hidak, felüljárók, aluljárók, ültetvény, erdı, nádas, halastó, gép, berendezés és felszerelés, jármő, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok, tenyészállatok, folyamatban maradó beruházások, felújítások, beruházásra adott elılegek, értékhelyesbítés) számláit, melyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon
– egy éven túl szolgálják a költségvetési szerv tevékenységét.
A számviteli törvény alkalmazásában
− beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása a
beszerzett eszköz a rendeltetésszerő használatbavételig, üzembe helyezésig végzett tevékenység (szállítás, vámterhek, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, a beszerzéshez kapcsolható
tervezés, elıkészítés, lebonyolítás, hitel igénybevétel, biztosítási díj stb.), továbbá mind az a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez, elıállításához egyedileg hozzákapcsolható.
Beruházás a meglévı tárgyi eszköz bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása,
élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység is.
− felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, idıszakonként visszatérı olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti mőszaki állapota, teljesítıképessége megközelítıen vagy
teljesen visszaáll. Felújítás a korszerősítés is, ha ennek eredménye az üzembiztonság, teljesítıképesség, használhatóság, gazdaságosság növekedése. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani,
amikor a folyamatos, rendszeres karbantartás mellett oly mértékben elhasználódott, hogy az a
rendeltetésszerő használatot veszélyezteti.
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Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódott karbantartások egyidıben történı elvégzése függetlenül az összeg nagyságától.
A folyamatban maradó beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerően
használatba nem vett, üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bıvítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartamnöveléssel, felújítással összefüggı munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.
A beruházásokra adott elılegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog eladójának ilyen címen átutalt összeget.
12. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK
A számlacsoportban kell nyilvántartani a rendeltetésszerően használatba vett földterületet, és minden
olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.
Ingatlanok közé sorolandók: a földterület, a telek, az épület, az egyéb építmény (ültetvények, erdık, különféle egyéb építmények) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok.
Földterület: minden önállóan telekkönyvezhetı, telekkönyvezett földrészlet, mezıgazdasági hasznosítás célját szolgáló terület (szántóföld, ültetvény földterülete, halastó, erdı területe, nádas, gyepterület).
Telek, telkesítés:: építési célokat szolgáló földterület.
Épület: szerkezetileg olyan önálló építmény, amely a talajjal való egybeépítés során jön létre és a
környezı külsı tértıl épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a tartózkodás, a termelés és a tárolás feltételeit biztosítja.
Nem része az épületnek, ezért külön tárgyi eszközként kell kimutatni az épületen belüli technológiai rendeltetéső vezetékeket, a riasztó berendezéseket, a teherfelvonót és gépészeti berendezéseit,
az épületben elhelyezett olyan központi főtıberendezést, kazánt, amely az adott épület főtésén és
melegvízellátásán túl más épület főtését és melegvíz ellátását is ellátja.
Egyéb építmények: fogalomkörébe tartoznak a kerítések, garázsok, hidak, utak, aluljárók, alagutak, tárolók, a termıfölddel tartósan összefüggı, több éves rendszeres termelésre létesített növényi kultúra (szılı, gyümölcs stb.) ültetvény és az erdı, a halastó, bele nem értve az általuk elfoglalt
földterületet.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok: földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerő használatához kapcsolódó – jogszabályban
nevesített – hozzájárulások (víziközmő fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, az ingatlanhoz
kapcsolódó egyéb jogok.
Fıkönyvi összefüggések:
A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó fıkönyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani.
a) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok
fıkönyvi számláinak nyitása
állományi érték

-

K 491

értékcsökkenés

T 1211, 1212
1213, 1214
1215, 1219
127, 1281
129
T 491

-

értékvesztés

T 491

-

K 1221, 1222
1223, 1224
1225, 1227
K 1282

b) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok
vásárlása, létesítése
1) Vásárlás, létesítés
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- közgazdasági osztályozás szerint a benyújtott számla –
áfa nélküli – ellenértékének kiegyenlítése

A fordított adózással kapcsolatos gazdasági események a 18. számlacsoportnál találhatók
- funkcionális osztályozás szerint
2) Állománybavétel, beszerzési árba beszámítandó áfával
együtt

folyamatban maradó beruházás
beruházási elıleg
c) Teljesen (0-ig) leírt ingatlanok bruttó értékének
állománybavétele, átvezetése

T 1231, 1232
1233, 1234
1235

-

K 311, 321

T 72, 751

-

K 1992

T 1211, 1212
1213, 1214
1215
T 127
T 1281

-

K 4132

-

K 4132
K 4132

T 1219

-

K 1213, 1214
1215

d) Ingatlanok felújítása
1) Teljesítés idegen kivitelezésben
- közgazdasági osztályozás szerint
a benyújtott számla – áfa nélküli – ellenértékének
kiegyenlítése
áfa: beszerzési árba beszámítandó
beszerzési árba be nem számítandó
A fordított adózással kapcsolatos gazdasági események a 18. számlacsoportnál találhatók
- funkcionális osztályozás szerint
Áfa

T 1243, 1244
T 1812
T 1813

-

K 311, 321
K 311, 321
K 311, 321

T 72, 751
72, 751

-

K 1992
K 1998

2) Állománybavétel, beszerzési árba beszámítandó áfával
együtt
folyamatban maradó beruházás, felújítás
beruházási elıleg

T 1213, 1214
T 127
T 1281

-

K 4132
K 4132
K 4132

3) Állománybavétel teljesen (0-ig) leírt ingatlanok felújításának esetén
a bruttó érték visszavezetése az állományi
számlákra
a felújítás értékelésének aktiválása

T 1213, 1214
T 1213, 1214

-

K 1219
K 4132

T 499
T 499
T 999

-

K 9132
K 91923
K 992, 99511

T 1243, 1244
T 1813

-

K 499
K 499

T 72
T 1213, 1214

-

K 1992, 1998
K 4132

T 51-57
T 72

-

K 311, 321
K 599

e) Bérbe adott ingatlanon végzett felújítás elszámolása
A bérlı bérleti díj fejében végez felújítást
A bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezıen
közgazdasági osztályozás szerint
áfa
funkcionális osztályozás szerint
A felújítási összeg könyvelése a bérlı által kiállított számla alapján
közgazdasági osztályozás szerint
áfa
A fordított adózással kapcsolatos gazdasági események a 18. számlacsoportnál találhatók
funkcionális osztályozás szerint
- teljesítmény érték állományba vétele
f)

Ingatlanok saját kivitelezésben történı elıállítása,
felújítása
- felmerült közvetlen kiadások
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
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- áfa
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- teljesítmény érték állományba vétele

T 56121
T 72
T 1212, 1213
1214, 1215
T 98582

-

K 311, 321
K 599
K 98582

-

K 41331

T 321

-

funkcionális osztályozás szerint
- állományi érték kivezetése

T 999
T 4132

-

- értékcsökkenés kivezetése

T 1221, 1222
1223, 1224
1225

-

K 9312
9192
K 992,995
K 1211, 1212
1213, 1214
1215
K 4132

T 41338

-

K 4132

T 1231, 1232
1233, 1234
1235

-

K 311, 321

T 72, 751

-

K 1992

T 1211, 1212
1213, 1214
1215

-

K 4132

T 1243, 1244
T 1812
1813

-

K 311, 321
K 311, 321

T 72, 751
T 72, 751

-

K 1992
K 1998

T 1213, 1214

-

K 4132

T 1211, 1212
1213, 1214
1215
T 98511

-

K 98511

-

K 41332

T 1211, 1212
1213, 1214
1215
T 98521

-

K 98521

-

K 41331

T 1211, 1212

-

K 98531

g) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok
értékesítése
Bevétel elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint

ha az eladási ár alacsonyabb, mint a könyv szerinti
érték
h) Bérbevett (használatra átvett) ingatlanokon végzett
beruházás
közgazdasági osztályozás szerint
beruházási kiadások elszámolása

A fordított adózással kapcsolatos gazdasági események a 18. számlacsoportnál találhatók
funkcionális osztályozás szerint
állományba vétel a beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt

i)

Bérbevett (használatba átvett) ingatlanon végzett
felújítás
közgazdasági osztályozás szerint
Áfa
A fordított adózással kapcsolatos gazdasági események a 18. számlacsoportnál találhatók
funkcionális osztályozás szerint
Áfa
állományba vétel a beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt

j)

Ingatlanok leltározási többlete a leltározás idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

k) Ajándékként, hagyatékként kapott ingatlan állományba vétele az idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken,
ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

l)

Térítés nélkül átvett ingatlan tulajdonosi körön kívül az
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idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
1213, 1214
1215
T 98531
m) Térítés nélkül átvett ingatlan tulajdonosi körön belül
bruttó értéken, elszámolt értékcsökkenéssel
Bruttó érték

Értékcsökkenés

n) Ingatlanok leltárhiánya
Bruttó

Értékcsökkenés

o) Ingatlanok selejtezése
Bruttó

Értékcsökkenés
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-

K 41331

T 1211, 1212
1213, 1214
1215
T 98531
T 41331
T 98531

-

K 98531

-

K 41331
K 98531
K 1223, 1224
1225

T 59811

-

T 41332
T 1223, 1224
1225
T 59811

-

K 1211, 1212
1213, 1214
1215
K 59811
K 59811

-

K 41332

T 59821

-

T 41332
T 1223, 1224
1225
T 59821

-

K 1211, 1212
1213, 1214
1215
K 59821
K 59821

-

K 41332

p) Ingatlanok térítés nélküli átadása
Bruttó

Értékcsökkenés

q) G.t. alapításakor, tıkeemeléskor a bevitt vagyontárgyak kivezetése
Bruttó

Értékcsökkenés

r)

G.t. jogutód nélküli megszőnésekor ill. átalakulásakor
a megszőnt részesedés ellenében kapott eszközök ill.
tıkeleszállításkor a bevont részesedés fejében átvett
eszközök állománya

s) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok
beruházására adott elılegek értékvesztése
visszaírása
t)

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok
értékhelyesbítése
visszaírása

T 59831

-

T 41331
T 1223, 1224
1225
T 59831

-

K 1211, 1212
1213, 1214
1215
K 59831
K 59831

-

K 41331

T 5984

-

T 41331
T 1223, 1224
1225
T 5984

-

K 1211, 1212
1213, 1214
1215
K 5984
K 5984

-

K 41331

T 1211, 1212
1213, 1214
1215
T 9857

-

K 9857

-

K 41331

T
T
T
T

5951
41336
1282
5952

T 129
T 4172

-

K
K
K
K

-

K 4172
K 129

-

1282
5951
5952
41336

13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉS JÁRMŐVEK
131. Gépek, berendezések, felszerelések
A számlacsoportban a költségvetési szerv mőködtetését szolgáló gépeket, berendezéseket és
felszereléseket kell kimutatni az alábbi csoportosításban:
– Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök:
- sokszorosítási eszközök: nyomdai gépek másológépek, írógépek, számológépek,
- számítástechnikai eszközök: számítógépek és perifériái
- kommunikációs eszközök: híradástechnikai eszközök
– Egyéb gépek, berendezések, felszerelések:
- irodai bútorok, berendezések
- szakmai eszközök: orvosi mőszerek, konyhai berendezések, karbantartó mőhelyek gépei,
taneszközök stb.
– Képzımővészeti alkotások
– Hangszerek
– Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentı eszközök
Fıkönyvi összefüggések:
A számlaösszefüggések az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó fıkönyvi számlák szerint
jelennek meg, amit igény alapján az eszközféleségek szerint tovább lehet részletezni.
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a) Gépek, berendezések, felszerelések fıkönyvi
számláinak nyitása
állományi érték

értékcsökkenés
értékvesztés
b) Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
létesítése
1) Vásárlás, létesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
a benyújtott számla – áfa nélküli – ellenértékének kiegyenlítése

áfa: beszerzési árba beszámítandó
beszerzési árba be nem számítandó
- funkcionális osztályozás szerint
áfa
2) Állományba vétel (beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt) a kiadás teljesítésével egyidejőleg,
üzembehelyezési dokumentáció alapján

folyamatban lévı beruházásként
beruházási elılegként
c) Teljesen (0-ig) leírt gépek, berendezések felszerelések átvezetése

T 13111, 13112
13113, 13114
13115, 13119
1317, 13181
T 491
T 491

-

K 491

-

K 1312
K 13182

T 13131, 13132
13133, 13134
13135
T 1822
T 1823
T 72, 751
T 72, 751

-

K 311, 321

-

K
K
K
K

-

311, 321
311, 321
1993
1998

T 13111, 13112 13113, 13114
13115
T 1317
13181
-

K 4132

K 4132
K 4132

T 13119

-

K 13111, 13112

T 13141, 13142
13143, 13144
13145
T 1812
T 1813
T 72, 751
T 72, 751

-

K 311, 321

-

K
K
K
K

d) Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
1) Teljesítés idegen kivitelezésben
- közgazdasági osztályozás szerint
a benyújtott számla - áfa nélküli – ellenértékének kiegyenlítése

áfa: beszerzési árba beszámítandó
beszerzési árba be nem számítandó
- funkcionális osztályozás szerint
áfa
2) Állománybavétel beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt

folyamatban lévı felújítás
beruházási elıleg
3) Állománybavétel teljesen (0-ig) leírt gépek, berendezések, felszerelések felújításának esetén
a bruttó érték visszavezetése az állományi
számlákra
a felújítás értékének aktiválása
e) Gépek, berendezések, felszerelések saját kivitelezésben történı elıállítása, felújítása
- felmerült kiadások
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
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311, 321
311, 321
1993
1998

T 13111, 13112 13113, 13114
13115
T 1317
T 13181
-

K 4132

T 13111, 13112 T 13111, 13112 -

K 13119
K 4132

T 51-57
T 72

K 311, 321
K 599

-

K 4132
K 4132

- áfa
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- teljesítmény érték állományba vétele

T 56121
T 72
T 13111, 13112
13113, 13114
13115
T 98582

-

K 311,321
K 599
K 98582

-

K 41331

T 321

-

funkcionális osztályozás szerint
- bruttó érték kivezetése

T 999
T 4132

-

- értékcsökkenés kivezetése
- ha az eladási ár alacsonyabb, mint a könyv szerinti
érték

T 1312

-

K 9312
91924
K 992,995
K 13111, 13112
13113, 13114
13115
K 4132

T 41338

-

K 4132

T 5522, 5612
5732
T 72, 751

-

K 321

-

K 599

T 1313, 1822
1823
T 72, 751
T 72, 751
T 1311

-

K 321

-

K 1993
K 1998
K 4132

-

K 321
K 321
K 599

T 1313, 1822
1823

-

K 321

T 5732

-

K 321

T 72

-

T 1311

-

K 1993,1998
599
K 4132

T
T
T
T
T

-

K
K
K
K
K

f) Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése
bevétel elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint

g) Operatív lízing
A számlázott lízingdíj, az elızetesen felszámított áfa
és a kamat kiegyenlítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Az utolsó lízingdíj kiegyenlítését követıen külön
adásvételi szerzıdés alapján a költségvetési szerv
az eszközt megvásárolhatja.
A beszerzés elszámolása, ha az érték az 100.000 Ftot meghaladja
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
áfa
állományba vétel

Ha az eszközt éven túl használja − de éven belül
amortizálja − és értéke nem éri el a 100.000 Ft-ot, illetve ha az eszköz éven belül elhasználódik
közgazdasági osztályozás szerint
T 5472
T 5612
funkcionális osztályozás szerint
T 72, 751
h) Részletre történı vásárlás elszámolása
Az elsı részlet és a teljes vételárra számlázott áfa
kiegyenlítésének elszámolása
A külön számlázott kamat kiegyenlítésének elszámolása
A kiadás elszámolása a megfelelı szakfeladat számlán
Aktiválás az elsı részlet és áfa vonatkozásában
Az állományi érték és a kifizetett részlet közötti öszszeg aktiválása
További részletek fizetése

Forrásrendezés a részlet összegével
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1311
1313
72
1311
41331

41331
321
1993
4132
1311

i) Bérbevett (használatra átvett) gépeken, berendezéseken, felszereléseken végzett beruházás
közgazdasági osztályozás szerint
beruházás elszámolása

áfa
funkcionális osztályozás szerint
áfa
állományba vétel a beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt

j) Bérbevett (használatra átvett) gépeken, berendezéseken, felszereléseken végzett felújítás
közgazdasági osztályozás szerint

áfa
funkcionális osztályozás szerint
áfa
állománybavétel a beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt

k) Kisértékő − éven belül amortizálandó − új gépek,
berendezések elszámolása
- beszerzés, vásárlás
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- negyedéves feladás alapján állományváltozások
= beszerzés értéke
= felhasználás értéke
l)

Gépek, berendezések leltározási többlete a leltározás idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha
jogszabály eltérıen nem rendelkezik

T 13131, 13132 13133, 13134
13135
T 1822
T 1823
T 72, 751
T 72, 751

K 311, 321

T 13111, 13112 13113, 13114
13115

K 4132

T 13141, 13142
13143, 13144
13145
T 1812
1813
T 72, 751
T 72, 751

-

K 311, 321

-

K 311, 321

-

K 1993
K 1998

T 13111, 13112 13113, 13114
13115

K 4132

T 5742
T 72, 751

-

K 311, 321
K 599

T 13179
T 41331

-

K 4132
K 13179

T 13131, 13132 13133, 13134
13135
T 98511
-

K 98511

m) Ajándékként, hagyatékként kapott gép, berendezés
állományba vétele az idıpontban ismert piaci, forgalmi
értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
T 13131, 13132
13133, 13134
13135
T 98521
n) Térítés nélkül átvett gép, berendezés tulajdonosi körön kívül az idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken,
ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
T 13131, 13132
13133, 13134
13135
T 98531
o) Térítés nélkül átvett gép, berendezés tulajdonosi körön belül bruttó értéken, elszámolt értékcsökkenéssel
Bruttó érték
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K
K
K
K

311, 321
311, 321
1993
1998

K 41332

-

K 98521

-

K 41331

-

K 98531

-

K 41331

T 13131, 13132 13133, 13134

K 98531

Értékcsökkenés
p) Gépek, berendezések leltárhiánya
Bruttó

Értékcsökkenés
q) Gépek, berendezések selejtezése
Bruttó

Értékcsökkenés
r)

Gépek, berendezések térítés nélküli átadása
Bruttó

Értékcsökkenés
s) G.t. alapításakor, tıkeemeléskor a bevitt vagyontárgyak kivezetése
Bruttó

Értékcsökkenés
t)

G.t. jogutód nélküli megszőnésekor ill. átalakulásakor
a megszőnt részesedés ellenében kapott eszközök
ill. tıkeleszállításkor a bevont részesedés fejében átvett eszközök állománya

u) Gépek, berendezések, felszerelések beruházására
adott elılegek értékvesztése
visszaírása

13135
T 98531
T 41331
T 98531

-

K 41331
K 98531
K 13121

T 59811

-

T 41332
T 13121
T 59811

-

K 13131, 13132
13133, 13134
13135
K 59811
K 59811
K 41332

T 59821

-

T 41332
T 13121
T 59821

-

T 59831

-

T 41331
T 13121
T 59831

-

T 5984

-

T 41331
T 13121
T 5984

-

T 13131, 13132 13133, 13134
13135
T 9857
T
T
T
T

5951
41336
13182
5952

v) Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése T 1319
Visszaírása
T 4172

K 13131, 13132
13133, 13134
13135
K 59821
K 59821
K 41332
K 13131, 13132
13133, 13134
13135
K 59831
K 59831
K 41331

K 13131, 13132
13133, 13134
13135
K 5984
K 5984
K 41331

K 9857

K 41331

-

K
K
K
K

-

K 4172
K 1319

-

13182
5951
5952
41336

132. Jármővek
A számlacsoportban a költségvetési szerv mőködtetését szolgáló, forgalmi rendszámmal ellátott
jármőveket kell kimutatni.
Jármővek közé tartoznak a következık:
– Közúti jármővek (személy- és tehergépjármő, autóbusz, egyéb)
– Vasúti jármővek
– Légi jármővek
– Vízi jármővek
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– Speciális jármővek (úttisztító-, hóeltakarító-, hulladékszállító jármővek)
Fıkönyvi összefüggések:
A számlaösszefüggések az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó fıkönyvi számlák szerint
jelennek meg, amit igény alapján az eszközféleségek szerint tovább lehet részletezni.
a) Jármővek fıkönyvi számláinak nyitása
állományi érték

T 13211, 13219 1327, 13281
T 491
T 491
-

K 491

T
T
T
T
T

-

K
K
K
K
K

T 1321
T 1327
T 13281

-

K 4132
K 4132
K 4132

c) Teljesen (0-ig) leírt jármővek bruttó értékének átvezetése

T 13219

-

K 13211

d) Jármővek felújítása
1) Teljesítés idegen kivitelezésben
- közgazdasági osztályozás szerint
a benyújtott számla - áfa nélküli – ellenértékének
kiegyenlítése
áfa: beszerzési árba beszámítandó
beszerzési árba be nem számítandó
- funkcionális osztályozás szerint
áfa

T
T
T
T
T

-

K
K
K
K
K

T 1321
T 1327
T 13281

-

K 4132
K 4132
K 4132

T 51-57
T 72

-

K 311,321
K 599

T
T
T
T

-

K
K
K
K

-

K 9312
91924

értékcsökkenés
értékvesztés
b) Jármővek vásárlása
1) Vásárlás, létesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
a benyújtott számla – áfa nélküli – ellenértékének
kiegyenlítése
áfa: beszerzési árba beszámítandó
beszerzési árba be nem számítandó
- funkcionális osztályozás szerint
áfa
2) Állománybavétel (beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt)
aktiválás
folyamatban lévı beruházás
beruházási elıleg

2) Állománybavétel (beszerzési árba beszámítandó
áfával együtt)
aktiválás
folyamatban maradó felújítás
beruházási elıleg
e) Jármővek saját kivitelezésben történı elıállítása,
felújítása
− felmerült kiadások
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
− áfa
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
− teljesítmény érték állományba vétele
f) Jármővek értékesítése
bevétel elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
befolyt összeg
áfa

1323
1822
1823
72, 751
72, 751

1324
1812
1813
72, 751
72, 751

56121
72
1321
98582

T 321
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K 1322
K 13282

311,321
311,321
311,321
1993
1998

311,321
311,321
311,321
1993
1998

311,321
599
98582
41332

funkcionális osztályozás szerint
- állományi érték kivezetése
- értékcsökkenés kivezetése
- ha az eladási ár alacsonyabb, mint a könyv szerinti
érték

T 999
T 4132
T 1322

-

K 992, 99511
K 1321
K 4132

T 41338

-

K 4132

T 5522, 5612
5732
T 72, 751

-

K 321

-

K 599

T 1323, 1822
1823
T 72, 751
T 72, 751
T 1321

-

K 321

-

K 1993
K 1998
K 4132

T 5472
T 56121
T 72, 751

-

K 321
K 321
K 599

T 1321
T 98511

-

K 98511
K 41332

T 1321
T 98521

-

K 98521
K 41331

T 1321
T 98531

-

K 98531
K 41331

T
T
T
T

1321
98531
41331
98531

-

K
K
K
K

98531
41331
98531
1322

T
T
T
T

59811
41332
1322
59811

-

K
K
K
K

1321
59811
59811
41332

T 59821
T 41332
T 1322

-

K 1321
K 59821
K 59821

g) Operatív lízing
A számlázott lízingdíj, az elızetesen felszámított áfa
és a kamat kiegyenlítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Az utolsó lízingdíj kiegyenlítését követıen külön
adásvételi szerzıdés alapján a költségvetési szerv az
eszközt megvásárolhatja.
A beszerzés elszámolása, ha az érték a 100.000 Ftot meghaladja
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
áfa
állományba vétel
Ha az eszközt éven túl használja − de éven belül
amortizálja − és értéke nem éri el a 100.000 Ft-ot, illetve ha az eszköz éven belül elhasználódik
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
h) Jármővek leltározási többlete a leltározás idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
i)

j)

Ajándékként, hagyatékként kapott jármő állományba
vétele az idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha
jogszabály eltérıen nem rendelkezik
Térítés nélkül átvett jármő tulajdonosi körön kívül az
idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

k) Térítés nélkül átvett jármő tulajdonosi körön belül
bruttó értéken, elszámolt értékcsökkenéssel
Bruttó érték
Értékcsökkenés

l) Jármővek leltárhiánya
Bruttó
Értékcsökkenés
m) Jármővek selejtezése
Bruttó
Értékcsökkenés
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n) Jármővek térítésmentes átadása
Bruttó
Értékcsökkenés
o) G.t. alapításakor, tıkeemeléskor a bevitt vagyontárgyak kivezetése
Bruttó
Értékcsökkenés
p) G.t. jogutód nélküli megszőnésekor ill. átalakulásakor
a megszőnt részesedés ellenében kapott eszközök
ill. tıkeleszállításkor a bevont részesedés fejében átvett eszközök állománya
q Jármővek beruházására adott elılegek
értékvesztése
visszaírása
r) Jármővek értékhelyesbítése
visszaírása

T 59821

-

K 41332

T
T
T
T

59831
41331
1322
59831

-

K
K
K
K

1321
59831
59831
41331

T
T
T
T

5984
41331
1322
5984

-

K
K
K
K

1321
5984
5984
41331

T 1321
T 9857

-

K 9857
K 41331

T
T
T
T

-

K
K
K
K

-

K 4172
K 1329

5951
41336
13182
5952

T 1329
T 4172

13282
5951
5952
41336

14. TENYÉSZÁLLATOK
Itt kell kimutatni a tenyészállatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket
(szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek
értékesítése során megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, ırzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a
tevékenységet.
Fıkönyvi összefüggések:
a) Tenyészállatok fıkönyvi számla nyitása
állományi érték
Értékcsökkenés
értékvesztés

T 1411, 1419
147, 1481
T 491
T 491

-

K 491

-

K 142
K 1482

T
T
T
T

-

K
K
K
K

b) Tenyészállatok vásárlása
1) Vásárlás, létesítés
közgazdasági osztályozás szerint
Benyújtott számla – áfa nélküli – ellenértékének
kiegyenlítése
áfa
funkcionális osztályozás szerint
áfa
2) Állományba vétel
aktiválás
folyamatban lévı beruházás
beruházási elıleg

T 141
T 147
T 1481

-

K 4132
K 4132
K 4132

c) Tenyészállatok tenyésztése
- felmerült kiadások
közgazdasági osztályozás szerint

T 51-57

-

K 311,321
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143
1822, 1823
72,751
72,751

311, 321
311, 321
1994
1998

funkcionális osztályozás szerint
- elızetesen felszámított áfa
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- Tenyészállat állományba vétele elszámolt önköltségen
d) Tenyészállatok értékesítése
Bevétel elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
bevétel összege
áfa
funkcionális osztályozás szerint
állományi érték kivezetése
értékcsökkenés kivezetése
ha az eladási ár alacsonyabb, mint a könyv
szerinti érték
e) Tenyészállatok leltározási többlete a leltározás idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
f)

Ajándékként, hagyatékként kapott tenyészállat állományba vétele az idıpontban ismert piaci, forgalmi
értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik

g) Térítés nélkül átvett tenyészállat tulajdonosi körön
kívül az idıpontban ismert piaci, forgalmi értéken, ha
jogszabály eltérıen nem rendelkezik
h) Térítés nélkül átvett tenyészállat tulajdonosi körön
belül bruttó értéken, elszámolt értékcsökkenéssel
Bruttó érték
Értékcsökkenés
i)

Tenyészállatok leltárhiánya
Bruttó
Értékcsökkenés

k) Tenyészállatok selejtezése
Bruttó
Értékcsökkenés
l)

Tenyészállatok térítésmentes átadása
Bruttó
Értékcsökkenés

m) G.t. alapításakor, tıkeemeléskor a bevitt vagyontárgyak kivezetése
Bruttó
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T 72

-

K 599

T 56121
T 72

-

K 311,321
T 599

T 141
T 98582

-

K 98582
K 41331

T
T
T
T
T

321
321
999
4132
142

-

K
K
K
K
K

T 41338

-

K 4132

T 141
T 98511

-

K 98511
K 41332

T 141
T 98521

-

K 98521
K 41331

T 141
T 98531

-

K 98531
K 41331

T
T
T
T

141
98531
41331
98531

-

K
K
K
K

98531
41331
98531
142

T
T
T
T

59811
41332
142
59811

-

K
K
K
K

141
59811
59811
41332

T
T
T
T

59821
41332
142
59821

-

K
K
K
K

141
59821
59821
41332

T
T
T
T

59831
41331
142
59831

-

K
K
K
K

141
59831
59831
41331

-

K 141

T 5984

9312
91924
992
141
4132

Értékcsökkenés
n) G.t. jogutód nélküli megszőnésekor ill. átalakulásakor
a megszőnt részesedés ellenében kapott eszközök
ill. tıkeleszállításkor a bevont részesedés fejében átvett eszközök állománya

T 41331
T 142
T 5984

-

K 5984
K 5984
K 41331

T 141
T 9857

-

K 9857
K 41331

18. FELJÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓJA
Az általános forgalmi adóval kapcsolatos egyenes adózással összefüggı könyvelési feladatokat
különbözı befektetett eszközcsoport tartalmazza.
Fordított adózás
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ 1.bek. b. pontja alapján:
Az adót a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje fizeti az olyan építési- szerelési és egyéb
szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozására, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb
megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontásával történı megszüntetést is – irányul, feltéve,
hogy az ingatlan létrehozása, bıvítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági
engedély-köteles, amelyrıl a szolgáltatás igénybevevıje elızetesen és írásban köteles nyilatkozni
a szolgáltatás nyújtójának.
Fıkönyvi összefüggések:
1. A beérkezett számla szállítói nyilvántartásba vétele
2. A számla összeg kifizetésével egyidejőleg pénzforgalom nélküli tételként meg kell jeleníteni a beruházások
elızetesen felszámított beszerzési árba beszámítandó
vagy be nem számítandó áfa összegét áfa bevételi
számlával szemben

3. Az adó megfizetése adómentes tevékenység esetén:
Az adó megfizetését az ÁFA tv. 60§-a szabályozza.
Ennek alapján az áfá.-t az adóbevallás szerint kell
megfizetni
- a számla kézhezvételekor
- az ellenérték megtérítésekor
- a teljesítést követı hónap 15. napjáig
A három lehetséges fizetési határidı közül azt kell
választani amely leghamarabb bekövetkezik

T 41231

-

K 44112

T 18222
18232
T 499

-

K 499

-

K 91922

T 561212

-

K 321

4. Adó levonás alkalmazása adóköteles tevékenység esetén:
Ebben az esetben az adólevonási jog érvényesítése az
adóbevallásban történik. Ebben az esetben a visszaigénylésnek nem feltétele, hogy a számla összege ki
legyen fizetve.
ÁFA bevallás: Fizetendı adó
+
Levonásban szereplı
Egyenleg
0
19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (VISSZTERHESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK)
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Ezen számlacsoportban kell elszámolni a visszterhesen, visszafizetési kötelezettség mellett hoszszú lejáratra nyújtott mőködési és felhalmozási célú kölcsönöket és megtérülésüket államháztartáson belülre, államháztartáson kívülre (háztartások, non-profit szervezetek, gazdálkodó szervezetek
részére), és az egyéb hosszú lejáratú követeléseket.
Fıkönyvi összefüggések:
a) Fıkönyvi számlák nyitása
állományi érték
értékvesztés
b) Dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra folyósított
kölcsön
Kölcsön nyújtása
- Munkáltatói támogatáshoz szükséges pénzügyi
alap megteremtése, pénzeszköz átutalása
A pénz beérkezik az elkülönített bankszámlára
- a kölcsönfolyósítás
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- Állományváltozás
Kölcsön törlesztése, visszafizetése
- törlesztés a dolgozó részérıl
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Állományváltozás
c) Egyéb hosszú lejáratú követelések
Azokat a lakásértékesítéssel kapcsolatos követeléseket kell itt kimutatni, melyek visszafizetésére részletfizetést engedélyeztek.
A követelések bekerülési értéke nem tartalmazhatja
a követelések után a szerzıdés szerint járó kamat
összegét, azt a „0” számlaosztályban kell kimutatni.
Követelések állománynövekedése
Követelések állománycsökkenése
d) Értékvesztés elszámolása, visszaírása
Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott
pénzeszközök) értékvesztése
visszaírása
Egyéb hosszú lejáratú követelés értékvesztése
visszaírása

T 1941, 195
T 491

-

K 491
K 1982

T 3942
T 324

-

K 321
K 3942

T 324
T 999
T 1941

-

K 1945
K 992
K 4132

T 195
T 41331

-

K 41331
K 195

T
T
T
T
T
T
T
T

-

K
K
K
K
K
K
K
K

5951
41336
1981
5952
5951
41336
1982
5952

1981
5951
5952
41336
1982
5951
5952
41336

2. Számlaosztály
KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK
A számlaosztály a készletek, a költségvetési szerv tevékenységét nem tartósan szolgáló eszközök,
forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentı befektetések,
rövid lejáratú támogatások, kölcsönök és követelések számláit tartalmazza.
KÉSZLETEK
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Készletek a költségvetési szerv mőködését szolgáló vásárolt anyagok, betétdíjas göngyölegek,
áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek, értékesítési céllal
átsorolt eszközök, saját termeléső készletek: késztermékek, növendék-, hízó- és egyéb állatok,
befejezetlen termelés és félkész termékek.
A készletek lehetnek
− vásárolt anyagok
- élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, irodaszerek, nyomtatványok, tüzelıanyagok, hajtóés kenıanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha, egyéb
anyagok.
− betétdíjak göngyölegek
− áruk
− közvetített szolgáltatások
- A költségvetési szerv által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel kötött szerzıdés
alapján, változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás. A továbbértékesítés nem jelenti a változatlan áron való továbbszámlázást. A szerzıdésbıl, a számlából a közvetítés lehetıségének illetve a közvetítés tényének egyértelmően ki kell derülnie.
− követelés fejében átvett eszközök, készletek
- A költségvetési szerv követelés fejében átvett eszközt nem kívánja saját tevékenységéhez
használni hanem értékesítési céllal veszi át. Az állományba vételt akkor kell könyvelni, amikor az eszköz átvétele megtörtént, illetve amikor az eszköz értékesítik.
− értékesítési céllal átsorolt eszközök
A tárgyi eszközöket abban az esetben kell átminısíteni forgóeszközöknek, ha az adott eszközt értékesítési céllal a rendeltetés szerinti használatból kivonták. Akkor kell kimutatni a
mérlegben, ha a kivonás és az átértékelés közé esik egy mérlegfordulónap.
− késztermékek
− növendék-, hízó-, és egyéb állatok
− befejezetlen termelés, félkész termék
A készleteket a beszámoló készítésekor év végén értékelni kell. Az értékvesztést kell elszámolni,
ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentıs összeggel magasabb, mint a piaci- vagy utánpótlási
érték. Amennyiben a piaci érték jelentıs mértékben meghaladja a könyv szerinti értéket, úgy az
elszámolt értékvesztést visszaírással kell módosítani, az elszámolt értékvesztés összegéig.
RÖVID LEJÁRATÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
A költségvetési szerv ideiglenes jelleggel, egy éven belüli idıtartamra visszafizetési kötelezettség
mellett mőködtetési, felhalmozási célra államháztartáson belülre (központi költségvetési szervnek,
önkormányzati költségvetési szervnek, más önkormányzatnak, társadalombiztosítási alapoknak és
kezelıinek, elkülönített állami pénzalapoknak, többcélú kistérségi társulásnak), államháztartáson
kívülre (nem pénzügyi vállalkozásoknak, pénzügyi vállalkozásoknak, egyéb vállalkozásoknak, háztartásoknak, non–profit szervezeteknek, külföldi személynek) kölcsönt nyújthat.
A számlacsoporton belül kell elszámolni a kölcsön nyújtását, annak visszatérülését és állományát.
Amennyiben a kölcsönök megtérülése bizonytalanná vált, a reálisan vissza nem térülı összeget
értékvesztésként kell elszámolni, amennyiben a visszafizetés feltételei az eredeti állapot szerint
visszaállnak, úgy a leírt összeget az elszámolt értékvesztés mértékéig vissza kell írni.
KÖVETELÉSEK
Követelések között kell kimutatni:
− azokat a kiszámlázott fizetési igényeket, amelyeket a költségvetési szerv már teljesített, az
igénybevevı elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódik (vevık),
− az alaptevékenység keretében meghatározott, a költségvetési szerv által elıírt, de még be nem
folyt összeget (pl. térítési díj, stb.),
− a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott pénzeszközöket,
− az egyéb követeléseket,
− a munkavállalókkal szembeni követeléseket,
− szabálytalan kifizetéseket,
− a költségvetéssel szembeni követeléseket,
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− a követelés fejében átvett más követeléseket,
− a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékesítésébıl származó követeléseket,
− a különféle egyéb követeléseket,
A követelések összege nem tartalmazza a követelések után szerzıdés szerinti kamat összegét.
A követeléseket az év végén értékelni kell:
− amennyiben a követelés bizonytalanná válik, úgy a saját tıkével szemben értékvesztést kell
elszámolni, ha az értékvesztés feltételei már nem állnak fenn, az elszámolt értékvesztést vissza
kell írni, az elszámolt értékvesztés mértékéig.
Kisösszegő követelések esetében, amennyiben a könyvvitelben elkülönítetten kerül kezelésre, úgy
az értékvesztés összege százalékban is meghatározható.
Behajthatatlannak kell minısíteni azt a követelést:
− amelyre az adósnál a végrehajtás során nincs fedezet,
− amelyre a felszámolás, adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat
szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
− a kisösszegő követelés tekintetében:
- nem lehet eredményesen érvényesíteni,
- a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével,
- az adós igazoltan nem lelhetı fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel,
−
amelyet bíróság elıtt eredményesen nem lehet érvényesíteni,
−
amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a tıkeváltozásokkal szemben el kell számolni.
Követeléseket elengedni az önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetben lehet.
A készletek és követelések állományában bekövetkezı változásokat – a változás jogcímének (vásárlás, eladás, felhasználás, ill. elıírás, kiegyenlítés, törlés) megfelelı bontásban – negyedévente,
a tárgynegyedévet követı hónap 15-ig kell könyvelni a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásnál készített feladás alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási
rendszerrel, melynek használatával egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenik meg
mind a fıkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban.
Fıkönyvi összefüggések:
a) Fıkönyvi számlák nyitása
állományi számlák

értékvesztési számlák
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T 211, 212, 213 214, 215,
216,
217, 218,
219,
22, 231, 232,
233, 234,
251,
252, 253,
2711, 2721,
2731, 2741,
281, 282,
283,
284, 285,
286,
287, 2951

K 491

T 491

K 2411, 2421
2431, 2441
2451, 2461
2611, 2621
2631, 2781

-

28811, 28821
28831, 28841
28851, 28861
28871, 29811
T 2413, 2423
2433, 2443,
2453, 2463
2613, 2623
2633, 2783
28813, 28823
28833, 28843
28853, 28863 28873, 29813

értékvesztés visszaírásai számlák

b) Készletekkel kapcsolatos gazdasági események
A költségvetési szerv a készletet közvetlen felhasználás céljából vásárolta
- beszerzés
= közgazdasági osztályozás szerint
áfa
= funkcionális osztályozás szerint
áfa
alaptevékenység esetén
vállalkozási tevékenység esetén
- év végén nincs készletváltozás

K 491

K 491

T 54
T 56121
T 72

-

K 321
K 321
K 599

T 72
T 751
-

-

K 599
K 599
-

T
T
T
T

-

K
K
K
K

A költségvetési szerv raktárral rendelkezik
1) A raktári készlet egy szakfeladat vagy egy belsı
költséghely gazdálkodását szolgálja
- beszerzés
= közgazdasági osztályozás szerint
áfa
= funkcionális osztályozás szerint
áfa
- a mennyiségben és értékben vezetett analitikus
nyilvántartásokról készített összesítı bizonylatok
alapján, negyedéves zárlat keretében a készletváltozásokat könyvelni kell a készletszámlán és
tıkeváltozásként, figyelembe véve a vissza nem
igényelhetı áfát
= készlet beszerzés
= készlet felhasználás
= térítésmentes átvétel, piaci áron, ha jogszabály másként nem rendelkezik
= értékesítés
= térítésmentes átadás
= Selejtezés
= Leltár hiány
= Leltár többlet: a leltározás idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
= Ajándékként kapott készlet piaci, forgalmi ér-
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54
56121
6 vagy 72
6 vagy 72

321
321
599
599

T 21, 22
231, 232
T 41331

-

K 4132

-

K 21, 22
231, 232

T
T
T
T
T
T
T
T
T

21, 22, 23
98532
4132
59832
41331
59822
41332
59812
41332

-

K
K
K
K
K
K
K
K
K

T 21, 22, 23
T 98511
T 21, 22, 23

-

K 98511
K 41332
K 98522

98532
41331
21, 22, 23
21, 22, 23
59832
21, 22, 23
59822
21, 22, 23
59812

téken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
T 98522

-

K 41331

T
T
T
T

-

K
K
K
K

2) A raktári készletet több szakfeladat, belsı költséghely céljaira használják és a beszerzésnél a szakfeladat szerinti részletezés nem biztosítható
- beszerzés
= közgazdasági osztályozás szerint
áfa
= funkcionális osztályozás szerint
áfa
- felhasználás könyvelése értékben, a raktári kiadási bizonylat alapján

T 6, 7

-

K 6

- év végén a 6. számla egyenlegét a szakfeladatok
között a készletfelhasználás arányában kell felosztani

T 6, 7

-

K 6

T 21, 22
231, 232
T 41331

-

K 4132

-

K 21, 22
231, 232

T
T
T
T
T
T
T
T
T

21, 22, 23
98532
4132
59832
41331
59822
41332
59812
41332

-

K
K
K
K
K
K
K
K
K

T 21, 22, 23
T 98511

-

K 98511
K 41332

T 21, 22, 23
T 98522

-

K 98522
K 41331

T
T
T
T

51-57
56121
6, 72, 751
72, 751

-

K
K
K
K

T 21, 22, 23
T 98581
T 41331

-

K 98581
K 41331
K 21, 22
231, 232

- a mennyiségben és értékben vezetett analitikus
nyilvántartásokról készített összesítı bizonylatok
alapján, negyedéves zárlat keretében a készletváltozásokat könyvelni kell a készletszámlán és
tıkeváltozásként, figyelembe véve a vissza nem
igényelhetı áfát
= készlet beszerzés
= készlet felhasználás
= térítésmentes átvétel, piaci áron, ha jogszabály másként nem rendelkezik
= értékesítés
= térítésmentes átadás
= Selejtezés
= Leltár hiány
= Leltár többlet: a leltározás idıpontjában ismert piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
= Ajándékként kapott készlet piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
3) Saját elıállítású készlet
Az elıállítással összefüggı ráfordítások elszámolása (személyi juttatás, készletbeszerzés, munkáltatót terhelı járulék, különféle egyéb kiadás)
= közgazdasági osztályozás szerint
áfa
= funkcionális osztályozás szerint
áfa
A készlet teljesítményértéken történı állományba
vétele.
= készlet felhasználás

460

54
56121
6
72, 751

321
321
599
599

98532
41331
21, 22, 23
21, 22, 23
59832
21, 22, 23
59822
21, 22, 23
59812

321
321
599
599

= térítésmentes átvétel, piaci áron, ha jogszabály
másként nem rendelkezik
= értékesítés
= térítésmentes átadás
= Selejtezés
= Leltár hiány
= Leltár többlet: a leltározás idıpontjában ismert
piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen
nem rendelkezik
= Ajándékként kapott készlet piaci, forgalmi értéken, ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik
4) Készletek értékvesztésének elszámolása
visszaírása

T
T
T
T
T
T
T
T
T

21, 22, 23
98532
4132
59832
41331
59822
41332
59812
41332

-

K
K
K
K
K
K
K
K
K

98532
41331
21, 22, 23
21, 22, 23
59832
21, 22, 23
59822
21, 22, 23
59812

T 21, 22, 23
T 98511

-

K 98511
K 41332

T 21, 22, 23
T 98522

-

K 98522
K 41331

T
T
T
T

5951
41336
24,26
5952

-

K
K
K
K

T 233
T 41331

-

K 41331
K 28

321
56121
999
4132

-

K
K
K
K

T 2714
T 72, 751
T 2711

-

K 321
K 279
K 4132

T 321
T 279
T 4132

-

K 2715
K 992, 9951
K 2711

T 2724
T 72, 751
T 2721

-

K 321
K 279
K 4132

T 321
T 279

-

K 2725
K 992, 9951

24,26
5951
5952
41336

c) Követelés fejében átvett eszközök és készletek
A gazdasági események könyvelése a teljesítés
napján történik
- Eszköz, készlet átvétele (a kiváltott követelés öszszegével azonos összegben)
- Követelés törlése
- Az átvett eszközök, készletek értékesítése
= közgazdasági osztályozás szerint
áfa
= funkcionális osztályozás szerint
- állománycsökkenés

T
T
T
T

9132
91924
992, 9951
233

d) Rövidlejáratú támogatási kölcsönök (ideiglenesen
átadott pénzeszközök)
1) Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsönök
államháztartáson belülre
- Nyújtott kölcsön
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
- Kölcsön visszafizetése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
2) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsönök államháztartáson belülre
- Nyújtott kölcsön
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
- Kölcsön visszafizetése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
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állományváltozás
3) Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsönök
államháztartáson kívülre
- Nyújtott kölcsön
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
- Kölcsön visszafizetése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
4) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsönök államháztartáson kívülre
- Nyújtott kölcsön
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
- Kölcsön visszafizetése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
állományváltozás
- Kölcsönökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása
visszaírása

T 4132

-

K 2721

T 2734
T 72, 751
T 2731

-

K 321
K 279
K 4132

T 321
T 279
T 4132

-

K 2735
K 992, 9951
K 2731

T 2744
T 72, 751
T 2741

-

K 321
K 279
K 4132

T 321
T 279
T 4132

-

K 2745
K 992, 9951
K 2741

-

K
K
K
K

-

K 41331
K 28

-

K 28
K 596

-

K 41331

T
T
T
T

5951
41336
278
5952

278
5951
5952
41336

e) Követelésekkel kapcsolatos gazdasági események
Negyedévente az analitikus nyilvántartás alapján a nyilvántartott követelések állományát, illetve az abban bekövetkezı változásokat meg kell állapítani és az állományváltozásnak megfelelıen a különbözetet könyvelni
kell. Év végén a követelések állományát az egyeztetéssel történı leltározás alapján kell megállapítani. Az analitikus nyilvántartásból készített feladás alapján:
= követelés elıírása
T 28
= követelés kiegyenlítése
T 4132
= behajthatatlan követelés elszámolása hitelezési
veszteségként
T 596
T 41332
= garancia- és kezességvállalásból származó
követelés elıírása
T 2873
- követelésekkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása

T 5951
T 41336

-

K 288
K 5951

- követelés értékvesztésének visszaírása

T 288
T 5952

-

K 5952
K 41336

T 2875

-

K 41331

T 28
T 5971

-

K 5971
K 41337

T 5972

-

K 28

- év végén a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatban a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés, és
ezen eszközökön elvégzett értéknövelı beruházás,
felújítás közötti különbözet
- külföldi pénzértékre szóló követelés árfolyamveszteségének elszámolása az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon
- külföldi pénzértékre szóló követelés árfolyamnyereségének elszámolása az MNB által közzétett hi-
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vatalos devizaárfolyamon
T 41337

-

K 5972

3. Számlaosztály
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK
A számlaosztály tartalmazza a pénztárak és betétkönyvek forgalmát, állományát, a saját és idegen
bankszámlák forgalmát, állományát, a támogatásértékő kiadásokat, a pénzeszközátadást, a függı,
átfutó és kiegyenlítı kiadások forgalmát és állományát, valamint a továbbadási (lebonyolítási) célú
kiadásokat.
A számlaosztály döntı többségében mérlegszámlákat tartalmaz, kivételek a támogatás értékő
kiadások, a pénzeszközátadás számlacsoportok, amelyek egyenlege zárlati tételként a kiadások
elszámolása fıkönyvi számlára kerül.
31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
A költségvetési szerv készpénzben befolyó bevételeinek, továbbá kifizetéseinek teljesítésére, az
ehhez szükséges készpénzösszegek kezelésére házipénztárt létesíthet. A pénztárban a belföldi
fizetıeszközöktıl elkülönítve kell kezelni a külföldi fizetıeszközt, a valutát.
A valutát a számvitelrıl szóló 2000. évi C. tv. 60. § (1) bekezdése szerint választott árfolyamon
kell bevételezni, a felhasználás, az év végi értékelés, többszöri beszerzés esetében történhet
egyedileg, átlagos beszerzési áron és FIFO módszerrel.
A valutát és a devizát év végén értékelni kell, amennyiben az árfolyam változás meghaladja az
értékelési szabályzatban meghatározott értékhatárt, úgy az értékelési különbözetet árfolyamveszteség esetén egyéb folyó kiadásként, árfolyamnyereség esetén egyéb mőködési bevételként kell
elszámolni.
Nem pénztárnak, hanem csak pénzkezelı helynek minısülnek az alkalmi befizetést, kifizetést
szolgáló helyek. (A házipénztárak, pénzkezelı helyek mőködését külön szabályzatban kell szabályozni.
A házipénztár pénzellátásához készpénzfelvétel készpénzcsekken illetve készpénzfelvételi utalvánnyal történik, amit szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni.
A költségvetési szerv egy másik településen lévı részlegének pénzgazdálkodási feladatait költségvetési betétkönyv alkalmazásával kell lebonyolítani.
Az elektronikus pénz olyan készpénzt helyettesítı fizetési eszköz, amely elektronikus pénz tárolására szolgál és amellyel fizetési mővelet közvetlenül végezhetı. Ez lehet értéktároló kártya, számítógép memória, amelyen az értékegységek elektronikus úton a felhasználás értékének megfelelı mértékben törölhetık.
Az elektronikus pénz használatához a kibocsátóval illetve a hitelintézettel szerzıdést kell kötni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számlák nyitása

T 311, 312
313, 314
315, 319

-

K 491

a) Pénztár
Készpénz felvét
Folyó kiadások kifizetése (személyi kiadás, készletbeszerzés, szolgáltatás, különféle kiadások)
- közgazdasági osztályozás
- funkcionális osztályozás szerint

T 311

-

K 48312

T 51-57
T 6, 7

-

K 311
K 599

Juttatások, segély
? - közgazdasági osztályozás szerint
? - funkcionális osztályozás szerint

? ?
? ? 58
? ? 72

?
? ?
? - ? ? 311
? - ? ? 599

Munkavállalókkal kapcsolatos kifizetés
Munkavállalókkal kapcsolatos visszafizetés

T 39222
T 311

-
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K 311
K 39222

Szállítóknak adott elıleg
Szállítóknak adott elıleg visszafizetése (visszavételezés)

T 39252

-

K 311

T 311

-

K 39252

Kiadások elszámolása
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 54-55
? ? 72

K 39252
? - ? ? 599

Elszámolásra adott elıleg
Elıleg visszavételezése

T 39242
T 311

-

Kiadások elszámolása
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 54-55
? ? 72

K 311
? - ? ? 599

T 563
? ? 72

K 311
? - ? ? 599

T 311
? 999

K 91229
? - ? 992

T 313

-

K 39412

T 1, 5
T 6, 7
T 39412

-

K 313
K 199, 599
K 313

T 312
T 312

-

K 48312
K 4712, 4722

T 1, 5, 37
T 72

-

Valuta visszafizetés a devizaszámlára

T 39412

-

K 312
K 199, 389
599
K 312

Valutaszámla év végi értékelése (egyedi, átlagos
beszerzési, FIFO módszer)
Árfolyamveszteség elszámolása
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Árfolyamnyereség elszámolása
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 57422
T 72

-

K 312
K 599

T 312
T 999

-

K 91724
K 992

T 314
T 48312

-

K 48312
K 321

1-2 Ft-os kerekítések
Kiadás jellegő kerekítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Bevétel jellegő kerekítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
(Ugyanígy kell könyvelni a betétkönyvnél, valutapénztárnál.)
b) Költségvetési betétkönyv
Költségvetési betétkönyvbe átutalás
Kifizetés a betétkönyvbıl
- közgazdasági osztályozás
- funkcionális osztályozás szerint
A betétkönyv maradványának visszautalása
c) Valutapénztár
A valutapénztárba történı ki- és befizetéseket a forint
elszámolás mellett valutanemenként is nyilván kell tartani.
A felhasználáskori forintérték meghatározása lehet
- egyedi értékelés
- súlyozott átlagos érték
- FIFO módszer
Valuta vásárlás hitelintézettıl
Ajándék, adomány valuta
Valuta felhasználás (egyedi értékelés, átlagos érték,
FIFO módszer)
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

d) Elektronikus pénz
Elektronikus pénz feltöltésérıl megérkezik a bizonylat
Megérkezik a bankszámlakivonat

464

K 311
K 39242

A felhasználó vásárlás esetén mellékeli a számlát
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 1, 5
T 6, 7

-

K 314
K 199, 599

5. Valuta árkülönbözetek
Ha a valutapénztár forgalma mértékében, árfolyamában jelentısen eltér egymástól, akkor célszerő
valutanemként árkülönbözeti számlát is vezetni.
A 312. Valutapénztár számla ebben az esetben a valutakészletet nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéken tartalmazza. A valuta árkülönbözet számla a nyilvántartási forintérték és a tényleges árfolyamon átszámított forintérték különbözetét tartalmazza.
Fıkönyvi összefüggések:
Felhasználásra jutó árfolyam különbözet elszámolása
idıszakonként
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Év végén a meglévı valutakészlet értékelése
(Értékelési Szabályzat szerint)
árfolyamvesztéség elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
árfolyamnyereség elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 57422
T 72, 751

-

K 319
K 599

T 57422
T 72, 751

-

K 319
K 599

T 319
T 999

-

K 91724
K 992, 9951

32. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK
Költségvetési pénzforgalmi számlák a költségvetési szerv pénzforgalmának lebonyolítására szolgálnak. Ezen
belül a 321. Költségvetési elszámolási számla a gazdálkodás feladatait, míg a 322. Pénzellátással, 324. Lakásépítés támogatással, 325. Önállóan mőködı költségvetési szervekkel, 328. Deviza-(betéttel) kapcsolatos
feladatok, 329. Deviza árfolyam különbözetek lebonyolítására szolgál.
321. Költségvetési elszámolási számla
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 321

-

K 491

T 321

-

K 9112

T 321
T 321

-

K 9122
K 9132

T 321
T 321
T 321

-

K 9142
K 91621
K 91624

T 321

-

K 91921

T 321
T 321

-

K 91922
K 91923

T 321

-

K 91924

T 999
T 999

-

K 992
K 9951

A. Bevételek, átvett pénzeszközök
1) Intézményi mőködési bevételek
- közgazdasági osztályozás szerint
Közhatalmi bevételek
Intézményi mőködéssel összefüggı egyéb
bevételek
Intézmények egyéb sajátos bevételei
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
bevétele
Betétek után kapott kamat
Egyéb kamatbevétel
Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa
visszatérülés
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak
áfája
- funkcionális osztályozás szerint
alaptevékenység esetén
vállalkozási tevékenység esetén
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2) Támogatások
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
3) Támogatásértékő bevételek, elızı évi támogatások, visszatérülések, átvett pénzeszközök
- közgazdasági osztályozás szerint
Elızı évi pénzmaradvány átvétel
Mőködési célú támogatásértékő bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
Mőködés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
- funkcionális osztályozás szerint
alaptevékenység esetén
vállalkozási tevékenység esetén

T 321
T 999

-

K 9412
K 992

T 321
T 321
T 321

-

K 4632
K 4642
K 4652

T 321

-

K 4712

T 321

-

K 4722

T 479
T 479

-

K 992
K 9951

T 321

4) Finanszírozási bevételek
- közgazdasági osztályozás szerint
Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön
igénybevétele “K”
Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási
kölcsön igénybevétele “K”
- funkcionális osztályozás szerint

-

K 4535

T 321
T 439, 459, 999 -

K 4545
K 9972

5) Függı, átfutó, kiegyenlítı és továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Költségvetési függı bevételek
Költségvetési átfutó bevételek
Költségvetési kiegyenlítı bevételek
Továbbadási célú bevételek

T
T
T
T

321
321
321
321

-

K
K
K
K

481
482
483
487

T
T
T
T
T

54
55
56
57
72, 751

-

K
K
K
K
K

321
321
321
311, 321
599

T 3722
T 3732
T 3742

-

K 321
K 321
K 321

T 3812

-

K 321

T 3822
T 72, 751

-

K 321
K 389

T
T
T
T

-

K
K
K
K

B. Kiadások, támogatásértékő kiadások, pénzeszközátadások
1) Kiadások
- közgazdasági osztályozás szerint
Készletbeszerzések
Szolgáltatások igénybevétele
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
- funkcionális osztályozás szerint
2) Támogatásértékő kiadások, pénzeszközátadások
- közgazdasági osztályozás szerint
Elızı évi pénzmaradvány átadás
Mőködési célú támogatásértékő kiadás
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás
Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- funkcionális osztályozás szerint
3) Tıkekiadások
- közgazdasági osztályozás szerint
Immateriális javak vásárlása
Ingatlanok vásárlása, létesítése
Ingatlanok felújítása
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
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113
123
124
1313

321
321
321
321

létesítése
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Jármővek vásárlása, létesítése
Jármővek felújítása
Tenyészállatok vásárlása, létesítése
Tenyészállatok felújítása
Felújítás elızetesen felszámított áfája (egyenes)
Beruházás elızetesen felszámított áfája
(egyenes)
Beruházáshoz kapcsolódó forgalmi adó befizetése (egyenes, fordított)
Államháztartáson kívülre felhalmozási célú
támogatási kölcsönök nyújtása “T”
- funkcionális osztályozás szerint

1314
1323
1324
143
144
1812, 1813

-

K
K
K
K
K
K

T 1822, 1823

-

K 321

T 1832

-

K 321

T 1944
T 72, 751

-

K 321
K 199

T 4534

-

K 321

T 4544
T 772

-

K 321
K 459

Készpénzfelvételrıl bankértesítés megérkezése

T 48312

-

K 321

Költségvetési függı kiadások keletkezése

T 3912

-

K 321

Költségvetési átfutó kiadások keletkezése

T 39212, 39222 39242, 39252
39262, 39292

K 321

T 39412

K 321

4) Finanszírozási kiadások
- közgazdasági osztályozás szerint
Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése “T”
Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási
kölcsön törlesztése “T”
- funkcionális osztályozás szerint

T
T
T
T
T
T

321
321
321
321
321
321

5) Függı, átfutó, kiegyenlítı és továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

Költségvetési kiegyenlítı kiadások keletkezése
Átutalás költségvetési elszámolási számláról
(költségvetési betétkönyvbe, fedezetbiztosítási,
– rövidlejáratú betéti, –számlájára

-

322. Költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alcímő alszámlái
3221. Fedezetbiztosítási számla
A szállító kérésére a költségvetési szerv a számlavezetı pénzintézet felé rendelkezhet arról, hogy a
pénzügyi fedezetet e számlán különítse el. A feladat teljesítését követıen az összeget vissza kell
utalni a költségvetési elszámolási számlára, a számla kifizetése a költségvetési elszámolási számláról történik.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 3221

-

K 491

Fedezetbiztosítási számlára átvezetés

T 3221

-

K 39412

Visszautalás a költségvetési elszámolási számlára

T 39412

-

K 3221

3223. Rövid lejáratú betétek
A költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközét hitelintézetnél éven belüli lejáratra betétként elhelyezheti.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 3223

-

K 491

Átutalás a költségvetési elszámolási számláról

T 3223

-

K 39412
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Visszautalás a költségvetési elszámolási számlára

T 39412

-

K 3223

32293. Támogatási program elılegének célelszámolási számlája
Európai Uniós támogatási programok elılegének kezelésére szolgál a célelszámolási számla.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 32293

-

K 491

Támogatási program elıleg beérkezése
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 32293
T 479

-

K 4642, 4652
K 992

T 39412
T 321

-

K 32293
K 39412

Átutalás a költségvetési elszámolási számlára

32299. Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája
A költségvetési szerv a költségvetési gazdálkodással összefüggı feladatot végez, a támogató vagy
partner elıírja, hogy a pénzeszközt a felhasználásig különítse el.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 32299

-

K 491

Támogatásértékő bevétel és átvett pénzeszköz beérkezése
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 32299
T 479

-

K 46, 47
K 992

T 39412
T 321

-

K 32299
K 39412

Átutalás a költségvetési elszámolási számlára

324. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímő
számlája
A költségvetési szerv a dolgozói részére középtávú idıtartamra lakásvásárlás (építés) céljából
kamatmentes munkáltatói támogatást nyújt.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása
A folyósított kölcsön elszámolása a jelen kiadás
19. számlacsoport f) pontja szerint történik.

T 324

-

K 491

327. Deviza(betét) számla
A számla a devizában kapott EU-s támogatás, segélyek, ajándék, adomány, az arra engedéllyel
rendelkezıknél külkereskedelmi szerzıdésbıl származó devizabevételek és devizahitelek elszámolására szolgál.
Felhasználhatók: Külföldi utazás kiadásai fedezésére, importbeszerzésre, beruházásra, devizahitel
és kamatai törlesztésre, forintra történı átváltásra stb.
A forintban vezetett fıkönyvi könyvelés mellett – devizanemenként – devizában analitikus nyilvántartást kell vezetni.
A felhasználáskori forintérték meghatározása történhet:
− súlyozott átlagos árfolyamon,
− FIFO elv szerint,
− nyilvántartási árfolyamon.
Fıkönyvi összefüggések:
T 327

Fıkönyvi számla nyitása
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-

K 491

Devizabetét számla betéti kamatainak tıkésítése *
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 327
T 999

-

K 9162
K 992

Devizakészlet növekedése * (ajándék, adomány)
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 327
T 479

-

K 47
K 992

Deviza hitelek felvétele belföldi pénzintézettıl *

T 327
T 439, 459

-

K 4315, 4515
K 992

Deviza hitel felvétele* külföldi pénzintézettıl

T 327
T 439

-

K 4335
K 992

T 1, 5
T 6, 72, 751

-

K 327
K 599, 189, 199

Devizakészlet felhasználása*
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

* Megjegyzés: A bevételezési és felhasználáskori forintértéket az eszközök és források értékelési
szabályzatában rögzítettek szerint kell meghatározni.
A devizakövetelés átváltása forintra és a forintösszeg
jóváírása az elszámolási számlán a pénzintézet értesítése alapján
Év végén a devizakészlet értékelése
(Ha a költségvetési szerv nem alkalmazza a 329 számlát)
Árfolyamveszteség elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Árfolyamnyereség elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 39412
T 321

-

K 327
K 39412

T 57426
T 72

-

K 327
K 599

T 327
T 999

-

K 91726
K 992

328. Deviza-valuta árfolyam különbözetek
Ha a deviza nyilvántartása nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéken történik a 327.
alszámlán, akkor a nyilvántartási és a bekerülési forintérték különbözetet a deviza-valuta árkülönbözet számlán kell rögzíteni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 491

-

K 328

Nyilvántartási árfolyam változtatása
Árfolyam csökkenés
különbözet elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Árfolyam növekedés
különbözet elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 328

-

K 327

T 57421
T 72
T 327

-

K 329
K 599
K 328

T 328
T 999

-

K 91721
K 992

Év végén a devizakészlet értékelése (értékelési szabályzat szerint)
Árfolyamcsökkenés
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Árfolyam növekedés
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 57422
T 72

-

K 328
K 599

T 328
T 999

-

K 91724
K 992
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35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
A költségvetési szerv olyan feladatokat is elláthat, amelyek nem tartoznak a költségvetési gazdálkodás körébe, közmőtársulatokat mőködtet, melynek bevételeit, kiadásait kezeli. A számlák mérlegben történı kimutatásánál figyelembe kell venni, hogy:
– a pénzforgalmi számlák és a lebonyolítási számlák sajátos forrásszámlákkal rendelkeznek (488.
Költségvetésen kívüli függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek, letétek elszámolása),
– a pénzforgalmi számlákhoz sem kiadási, sem bevételi fıkönyvi számlát nem kell alkalmazni,
bevétel esetén a számla egyenlegének növekedése mellett nı a forrás, kiadás esetén a számla
egyenlegének csökkenése mellett csökken a forrás,
– a pénzforgalmi számlákról a 31. Pénztárak és Betétkönyvek, 32. Költségvetési pénzforgalmi
számlára közvetlen felvét, átutalás nem lehet. Elıször ki kell utalni az idegen pénzeszköz bankszámláról az összeget, majd a költségvetési pénzforgalmi számlán költségvetési bevételként
kell elszámolni,
– a pénzforgalmi számlák egyenlegét a pénzmaradvány elszámolásnál nem lehet figyelembe
venni.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák
356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök
A költségvetési szerv gazdálkodási feladatai közé nem tartozóan idegen betétkönyvet kezel.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása
A betétkönyv és készpénz értékének állománya
A betétkönyv megsemmisítése, tulajdonos részére viszszajuttatás készpénz visszafizetése
A betétkönyv értéke és a készpénz a költségvetési
szerv tulajdonába jut
Befizetés a házipénztárba, átutalás az elszámolási számlára
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 356
T 356

-

K 491
K 48816

T 48816

-

K 356

T 48816

-

K 356

T 311, 321
T 999

-

K 9132
K 992

357. Letétek, biztosítékok
A számla a költségvetési szerv feladatkörébe nem tartozó pénzeszköz ideiglenes jellegő kezelésére szolgál.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása
- befizetés a letéti számlára, betétkönyvbe, kártyafedezeti számlára
- kifizetés a letéti számláról, betétkönyvbıl, kártyafedezeti számláról
- letéti átutalás a költségvetési elszámolási számlára
- az összeg beérkezik a költségvetési elszámolási számlára
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
- letéti kamat elszámolása

T 357

-

K 491

T 357

-

K 48817

T 48817
T 48817

-

K 357
K 357

T 321
T 479
T 357

-

K 47
K 992
K 48817

37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK
A költségvetési szerv részére folyósított támogatást itt kell elszámolni.
Ugyancsak ezen számlaosztályban kell elszámolni az Ámr. szerinti támogatásértékő kiadásokat,
az államháztartáson belüli garancia- és kezességvállalásból származó kifizetéseket.
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372. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az önrevízió során megállapított,
vagy az önkormányzat zárszámadási rendeletében az önkormányzat által elvont pénzmaradványt
ezen fıkönyvi számlán számolják el.
Év közben a költségvetési szervnél már jóváhagyott pénzmaradvány elvonását is itt kell elszámolni.
Ugyancsak ezen fıkönyvi számlán kell elszámolni az elızı évrıl áthúzódó továbbadási célú maradványt a következı évben.
Fıkönyvi összefüggések:
Pénzmaradvány átadás
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Továbbadási (lebonyolítási) célú maradvány átutalása a
következı évben

T 3722
T 72

-

K 321
K 389

T 3722
T 72
T 4212

-

K 321
K 389
K 9812

373. Mőködési célú támogatásértékő kiadások elszámolása
Itt kell elszámolni azokat a mőködési célú pénzeszközátadásokat, amelyeket a költségvetési szervek egymás között, továbbá az államháztartás más alrendszerei részére juttatnak.
Fıkönyvi összefüggések:
Támogatás értékő kiadások
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 3732
T 72

-

K 321
K 389

374. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások elszámolása
Itt kell elszámolni azokat a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat, amelyeket a költségvetési
szervek egymás között, illetve a felügyeletük alá nem tartozó költségvetési szervek, továbbá az
államháztartás más alrendszerei részére juttatnak.
Fıkönyvi összefüggések:
Támogatás értékő kiadások
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 3742
T 72

-

K 321
K 389

38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA
A költségvetési szerv mőködési és felhalmozási céllal pénzeszközt ad át az államháztartáson kívüli
szervezetek részére véglegesen. Az ezzel kapcsolatos elıirányzat, valamint az átutalás rendezése
ezen számlacsoport fıkönyvi számláin történik.
381. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
A számlák azokat a végleges mőködési célú pénzeszközátadásokat tartalmazzák, amelyek címzettjei
és – a nemzetgazdasági számbavétel szempontjából – végsı felhasználói az államháztartáson kívüli
szereplık, azaz: vállalkozások, háztartás, non-profit szervezetek, külföldiek, EU, és nemzetközi szervezetek.
Fıkönyvi összefüggések:
Pénzeszköz átadás
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 3812
T 72
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-

K 321
K 389

382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
A számlák azokat a végleges felhalmozási célú pénzeszközátadásokat tartalmazzák, amelyek címzettjei és – a nemzetgazdasági számbavétel szempontjából – végsı felhasználói az államháztartáson
kívüli szereplık, azaz: vállalkozások, háztartások, non-profit szervezetek, külföldiek, EU és nemzetközi szervezetek. Itt kell elszámolni a villamos energia vételezésére megfizetett hálózatfejlesztési
hozzájárulást is.
Fıkönyvi összefüggések:
Pénzeszköz átadás
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 3822
T 72

-

K 321
K 389

389. Támogatásértékő kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlája
A költségvetési szerv a 37-38. számlacsoportban teljesített támogatásértékő kiadások és pénzeszközátadások pénzforgalmát ezen számlán kell átvezetni.
39. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLITİ KIADÁSOK
A gazdálkodás során a költségvetési szervnél gyakran jelentkeznek olyan pénzforgalmi gazdasági
események, amelyek nem kapcsolódnak a tárgyévi költségvetés végrehajtásához. Ezek a költségvetési függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások, valamint az idegen pénzeszközök pénzforgalmi számláihoz kapcsolódó költségvetésen kívüli függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások.
A számlacsoport számlái a költségvetési gazdálkodás szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatók:
– Az elsı csoportba tartoznak azok a fıkönyvi számlák, amelyek a költségvetési intézmények
költségvetési gazdálkodásával összefüggésben, pénzforgalmi és állományi részletezettségben
jelennek meg. A forgalmi számlán a pénzforgalommal összefüggı kiadásokat, megtérüléseket
kell elszámolni, az egyenleget év végén át kell vezetni az állományi számlára, amely a mérlegben megjelenik. Aktív pénzügyi elszámolásként csak olyan tétel számolható el, amely a tartalékokról valós képet mutat és amelynek jogcíme e számlarendben szabályozva van.
Az állományi számlák egyenlegét a pénzmaradvány elszámolásnál növelı tényezıként kell figyelembe venni.
Ezek a számlák a
391. Költségvetési függı kiadások,
392. Költségvetési átfutó kiadások,
394. Költségvetési kiegyenlítı kiadások
– Második csoportba tartoznak a költségvetésen kívüli függı, átfutó és kiegyenlítı kiadási számlák. Ezen fıkönyvi számlákat a költségvetési szerv is alkalmazhatja, de csak a 35. Belföldi idegen pénzeszközök számláival együtt. A számlák év végi egyenlege mérleg tétel, de nem része
a pénzmaradvány elszámolásnak.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák:
391. Költségvetési függı kiadások
39111. Költségvetési intézményi függı kiadások állománya
Olyan kiadásokat kell itt kimutatni, amelyek tartalma a felmerülés idıpontjában nem ismert.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 39111

-

K 491

39112. Költségvetési intézményi függı kiadások forgalma
Az elıbbi fıkönyvi számla pénzforgalmi gazdasági eseményeinek elszámolása itt történik.
Fıkönyvi összefüggések:
T 39112

Függı kiadás teljesítése
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-

K 321

Tisztázást követıen rendezés:
- részben, vagy egészben visszakapjuk az összeget
- szolgáltatásként, szállítói kiegyenlítésként számoljuk el a kiadást
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 321

-

K 39112

T 1,2,3,4,5
T 6, 72

-

K 39112
K 199, 279
389, 439
459, 599

Év végi egyenleg átvezetése az állományi számlára

T 39112
T 39111

K 39111
vagy
K 39112

392. Költségvetés átfutó kiadások
3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások
3922. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások
3924. Utólagos elszámolásra kiadott elılegek átfutó kiadásai
3925. Szállítóknak (beruházási elılegek kivételével) adott elılegek
3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai
3929. Egyéb átfutó kiadások
A fıkönyvi számlák állományi és forgalmi számla részletességgel alkalmazandók.
Fıkönyvi összefüggések:
Átfutó kiadás teljesítése

Átfutó kiadás rendezése
- kiadás elszámolása közgazdasági osztályozás szerint

- kiadás elszámolása funkcionális osztályozás szerint

T 39212, 39222 39242, 39252
39262, 39292

K 311,321

T 311, 321
T 1, 37, 38, 5

-

T 72

-

K 39212, 39222
39242, 39252
39262, 39292
K 199, 389
599

-

K 491

394. Költségvetési kiegyenlítı kiadások
3941. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
Itt kell nyilvántartani a számlák közötti átutalások év végi állományát.
Fıkönyvi összefüggések:
Számla nyitása

T 3941

399. Költségvetésen kívüli függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások
A 35. számlacsoportba tartozó bankszámlákról történı függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások forgalmát, év végi állományát itt mutatja ki a költségvetési szerv.
Fıkönyvi összefüggések:
T 399
T 399

Számla nyitása
Függı, átfutó és kiegyenlítı kiadás teljesítése

4. Számlaosztály
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
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-

K 491
K 36

A számlaosztály a költségvetési szerv összes eszköze saját tulajdonában lévı eszközök forrásainak kimutatására szolgál. A számlaosztály az eszközök forrásait saját tıke, tartalékok, kötelezettségek csoportosításban tartalmazza.
Ebben a számlaosztályban szerepelnek a nyitó- és zárómérleg elkészítését, valamint a bevételek
és kiadások elszámolását szolgáló technikai jellegő számlák is.
A mérlegben kimutatott források az eszközök eredetét, származását jelenítik meg, saját és idegen
(kölcsönvett) csoportosításban. A saját tıke és a tartalék a saját forrást, míg a kötelezettségek az
idegen forrást jelenítik meg.
41. SAJÁT TİKE
Saját tıkeként kell kimutatni a költségvetési szerv tulajdonát képezı vagyon eszközeinek forrását.
A saját tıke három részbıl áll, tartós tıke, tıkeváltozás és értékelési tartalék. A tartós tıke a 2011.
január 1-i eszközök forrását mutatja.
Tıkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 2011. január 1-je után, illetve az alapítást (átszervezést) követıen képzıdött forrásokat, illetve forráscsökkenéseket.
Értékelési tartalékként kell kimutatni az immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések nyilvántartási értéke és piaci értéke közötti különbözetet.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák
4112. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje
413. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása
4131. Elızı évek tıkeváltozásai
4132. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos saját tıkeváltozások
4133. Tárgyévi pénzforgalom nélküli saját tıkeváltozások
41331. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tıkeváltozások
41332. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tıkeváltozások
41333. Terv szerinti értékcsökkenés miatti saját tıkeváltozások
41334. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés saját tıkeváltozása
41335. Egyéb terven felüli értékcsökkenés saját tıkeváltozása
41336. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó saját tıkeváltozás
41337. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó saját tıkeváltozása
41338. Saját tulajdonban lévı eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegő
különbözet
4172. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka
4112. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje
A számlán a költségvetési szerv alapításakor, megszőnésekor kell könyvelni.
Fıkönyvi összefüggések:
T 491

Induló tıke fıkönyvi számla nyitása

-

K 4112

413. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása
A tıkeváltozás fıkönyvi összefüggéseit az eszköz és forrás számlák számlaösszefüggései tartalmazzák.
Fıkönyvi összefüggések:
Tıkeváltozás fıkönyvi számla nyitása

T 491

T 491
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-

K
K
K
K
K

4131, 4132,
41331, 41332
41333, 41334
41335, 41336
41337, 41338

Év elején a 4132 és a 4133 fıkönyvi számlák nyitó egyenlegét át kell vezetni a 4131 számlára
Fıkönyvi összefüggések:
Tıkeváltozás fıkönyvi számla nyitása

T 4132
41331, 41332
41333, 41334
41335, 41336
41337, 41338

-

K 4131

K 4131

4172. Értékelési tartalék
Amennyiben a költségvetési szerv tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékő jog, szellemi
termék, ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármő és tenyészállat, tartós részesedést jelentı
befektetés piaci értéke jelentısen meghaladja az adott eszköznek az elszámolt értékvesztés viszszaírása utáni könyv szerinti értékét, úgy a különbözetet az eszközök között Értékhelyesbítésként,
a saját tıkén belül Értékelési tartalékként lehet kimutatni.
Az értékhelyesbítéssel növelt eszközt évente értékelni kell, az esetleges módosítást leltárral kell
alátámasztani. Ha az új érték az elızı évi értéket meghaladja, úgy az Értékelési tartalékkal szemben növelni kell az Értékhelyesbítést. Ha az új érték alacsonyabb, mint az elızı évi érték, úgy az
Értékhelyesbítést a kimutatott értékhelyesbítés összegéig csökkenteni kell.
Az értékhelyesbítés megállapításának, elszámolásának szabályszerőségét a könyvvizsgálónak a
kötelezı könyvvizsgálat keretében ellenıriznie kell.
Amennyiben a könyvvizsgálatról külön jogszabály kötelezıen nem rendelkezik, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.
Fıkönyvi összefüggések:
Értékelési tartalék számla nyitása

T 491

-

K 4172

Értékhelyesbítés

T 119, 129
1319, 1329
149, 169
179

-

K 4172

Értékhelyesbítés visszaírása

T 4172

-

K 119, 129
1319, 1329
149, 169
179

42. TARTALÉKOK
A tartalék egy átgondolt, terv szerint végrehajtott gazdálkodás eredményeként realizálódik, amely a
késıbbiek folyamán különféle gazdálkodási célra használható fel, vagy tovább tartalékolható. A
tartalék pénzmaradvány és vállalkozási maradvány formájában jelenik meg.
Helyesbített pénzmaradvány megállapítása
záró pénzkészlet,
forgatási célú értékpapírok záró állománya,
rövid lejáratú hitelek, mőködési célú kötvények záró állománya,
aktív, passzív pénzügyi elszámolások állománya,
elızı évek tartaléka,
vállalkozási tartalék,
pénzmaradvány.
Költségvetési pénzmaradvány megállapítása
– az intézmények részére ki nem utalt támogatást pótlólag az önkormányzat a költségvetési
számlájáról kiutalja,
– intézményi túlfinanszírozás, feladatelmaradás miatti, a meghatározott célra rendelkezésére
bocsátott összeget, egyéb pénzmaradványt csökkentı tételhez kapcsolódó összeget a költségvetés szerv az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizeti.
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Vállalkozási tartalék megállapítása
A költségvetési szerv a vállalkozási szakfeladaton elszámolt bevételek és kiadások különbözeteként állapítja meg a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi tartalékát, amely lehet pozitív és negatív elıjelő is. Negatív elıjel esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
– a veszteséget elsısorban a korábbi évben, években képzett és fel nem használt vállalkozási
tartalékból kell fedezni, Ha vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv bizonyíthatóan a
jövıben már nem folytat és a vállalkozási tevékenység negatív tartalékára a korábbi évek tartaléka nem nyújt fedezetet, akkor a veszteséget az alaptevékenység tartaléka terhére kell rendezni.
A vállalkozási tartalékot a befizetési kötelezettség megállapítása érdekében korrigálni szükséges.
A tartalékot növeli:
– a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bírságok, büntetések, az adózás rendjérıl szóló
törvény szerinti jogkövetkezmények kiadásként elszámolt összege, kivéve az önellenırzési pótlék,
– a vállalkozási tevékenység megkezdésének évében a tárgyi eszköz beszerzésre fordított öszszeg,
– az elızetesen felszámított áfa és az áfa befizetés összege, ha az magasabb, mint a befolyt
általános forgalmi adó.
A tartalékot csökkenti:
– a vállalkozási tevékenységre jutó értékcsökkenés összege,
– a befolyt általános forgalmi adó összege, ha az magasabb, mint az elızetesen felszámított áfa
és a befizetett áfa összege,
– bevételként kapott adózott eredmény összege (osztalék, hozam),
– a korábban befektetett, adózott tartalékból származott összegek visszatérülése,
– a tárgyévben visszatérített és a bevételek között elszámolt befizetési kötelezettség, adó összege,
– belföldi székhelyő alapítvány céljára, közérdekő kötelezettségvállalásra felhasznált összeg, ha
az adólevonási jog a kedvezményezettekre vonatkozó törvényen alapul,
A tartalékba helyezendı összeget a pénzforgalmi tartalék és a befizetési kötelezettség különbözetébıl kell megállapítani.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számlák nyitása

T 491
T 491
T 491
T
T
T
T

4214
491
491
491

T 4224

vagy
vagy
-

K 4211
K 42121, 41222
K 4214
K
K
K
K

491
4221
4222
4224

K 491

Pénzmaradvány megállapítása
- Költségvetési tartalék képzése

T 494
T 4211

K 4211
vagy
K 494

- Vállalkozási tevékenység tartalékból elızı évben
alaptevékenységre felhasznált összeg átvezetése

T 4221

-

K 4211

- Pénzmaradványt terhelı elvonások elkülönítése

T 4211

-

K 4214

- Pénzmaradvány kiegészítésének elszámolása

T 4214

-

K 4211

- Jóváhagyott pénzmaradvány állományba vétele

T 4211

-

K 42121, 42122
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Pénzmaradvány kiegészítés költségvetési szervnél
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
rendezı tétel

T 321
T 479
T 4214

-

K 4632
K 992
K 4211

A költségvetési szervet terhelı pénzmaradvány befizetés
Teljesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Forrás rendezés
- közgazdasági osztályozás szerint
- közgazdasági osztályozás szerint

T 3722
T 72

-

K 321
K 379

T 4214
T 999

-

K 98121, 98122
K 992

Pénzmaradvány igénybevétele felhasználás esetén
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 4212
T 999

-

K 98121, 98122
K 992

Vállalkozási tartalék megállapítása
Vállalkozási tartalék képzése

T 495
T 4221

K 4221
vagy
K 495

Negatív eredmény forrásrendezése az elızı év(ek)
tartaléka terhére

T 4222

-

K 4221

Nem kompenzálható negatív tartalék átvezetése

T 4224

-

K 4221

Vállalkozási tartalékot terhelı befizetési kötelezettség
átvezetése

T 4221

-

K 4224

Elızı évben alaptevékenységre felhasznált összeg
átvezetése

T 4221

-

K 4211

Alaptevékenység céljára felhasználható elkülönített
eredmény állományba vétele

T 4221

-

K 4223

Jóváhagyott vállalkozási eredmény állományba vétele

T 4221

-

K 4222

T 57126
T 72

-

K 321
K 599

T 4224
T 999

-

K 9822
K 9951

Vállalkozási tartalék igénybevétele felhasználás esetén
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 4222
T 999

-

K 9822
K 9951

Elkülönített maradvány igénybevétele alaptevékenységre történı felhasználás esetén
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 4223
T 999

-

K 9822
K 9951

Év végén a fel nem használt elkülönített maradvány
átvezetése

T 4223

-

K 4222

Vállalkozási tartalékot terhelı befizetés
- Teljesítés
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
- Forrás rendezés
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
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Visszaforgatás, alaptevékenységre történı vállalkozási
tartalék felhasználása esetén
kiadási elıirányzat teljesítése (tárgyévi, elızı évi)
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 5942
T 793

-

K 4221
K 599

bevételi elıirányzat teljesítése (elızı évi)
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 4221
T 999

-

K 98312
K 9952

bevételi elıirányzat teljesítése (tárgyévi)
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 4221
T 999

-

K 98322
K 9952

KÖTELEZETTSÉGEK
Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésbıl eredı, pénzértékben kifejezett,
elismert tartozások, amelyeket a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezı, a kölcsönt nyújtó
által már teljesített, a költségvetési szerv által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz
valamint a költségvetési szervi vagyon részét képezı kezelésbe vételhez kapcsolódnak.
Itt kell kimutatni a jogszabályi elıíráson a bírósági, illetve államigazgatási jogerıs határozaton alapuló fizetési kötelezettségeket és az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat.
43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Itt kell kimutatni az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeket.
Analitikus nyilvántartás:
A számlákhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybıl megállapítható a
hosszú lejáratú kötelezettségek igénybevételének az ideje, célja, lejárata, az évi törlesztı részlet
összege, a fennálló tartozás összege.
438. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Ezen a számlán kell kimutatni a hosszú lejáratú szállítói tartozásokat.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 491

-

K 4386

Kötelezettségek állománycsökkenése

T 4386

-

K 41331

Kötelezettségek állománynövekedése

T 41331

-

K 4386

44-45. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Azokat a kötelezettségeket, amelyeket egy éven belül ki kell egyenlíteni, ezen számlacsoportban
kell nyilvántartani. Így a szállítókat (belföldi, külföldi), a mőködési célú, és egyéb hitelt, a váltótartozást, a mőködési és felhalmozási célra ideiglenesen átvett pénzeszközöket és az elızıekben nem
nevesített egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket.
A 44-es számlacsoportba tartozó kötelezettségekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kötelezettség keletkezésének idıpontját, összegét (áfával együtt),a kedvezményezett adatait, a pénzügyi teljesítés idıpontját. Fel kell tüntetni, hogy a kötelezettség az áfa szempontjából az adóköteles és/vagy adómentes tevékenységhez kapcsolódik. Biztosítani kell a pénzügyileg teljesített tételek egyeztethetıségét a kapcsolódó fıkönyvi számlákkal.
441. Belföldi szállítók
A számla alszámláin kell kimutatni a belföldi beruházási és egyéb szállítók, valamint továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségek állományát.
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A fıkönyvi számlára folyamatosan nem kell könyvelni. A gazdasági események folyamatos rögzítése (kötelezettség elıírása, kiegyenlítése) azok megtörténtekor az analitikus nyilvántartásban
történik. A kifizetést, kiegyenlítést az analitikus nyilvántartásban és a fıkönyvben is rögzíteni kell.
A kötelezettségeknek az áfát is tartalmaznia kell.
A szállítói számlákat úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a tárgyévet terhelı elızı
évi és folyó évi beruházási és egyéb szállítók állománya, továbbá a tárgyévet követı évben esedékes beruházási és egyéb szállítók állománya.
Az év végi mérlegben külön kell bemutatni a mérleg fordulónapjáig esedékes, ki nem egyenlített
illetve a mérleg fordulónapját követıen esedékes szállítói tartozásokat, melyek a tárgyévi költségvetést terhelik elızı év(ek) és folyó évi bontásban. Külön kell kimutatni azokat a szállítói tartozásokat, melyek kiegyenlítése a fordulónapot követıen esedékes és a tárgyévet követı év költségvetését terhelik.
Ha gazdasági események rögzítése a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartáson történik,
akkor a szállítói kötelezettségek állományát negyedévenként az analitikus nyilvántartásból készített összesítı bizonylatok alapján kell megállapítani, és az állományváltozások jogcímei szerinti
feladat alapján kell a szállítói kötelezettségek és a tıkeváltozások fıkönyvi számlákon könyvelni.
Év végén a szállítói kötelezettségeket leltározással kell megállapítani és értékelni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása
Negyedévi állományváltozások könyvelése:
- szállítói kötelezettség keletkezése
- szállítói kötelezettség kiegyenlítése
- szállítói kötelezettség törlése
- termékértékesítéssel összefüggı nem számlázott
szállítók negyedév végén
- termékértékesítéssel összefüggı nem számlázott
szállítók következı negyedév elején

T 491

-

K 441

T 41331
T 441
T 441

-

K 441
K 4132
K 41331

T 41331

-

K 441

T 441

-

K 41331

442, 443. Külföldi szállítók (EU-s, nem EU-s)
Amennyiben a költségvetési szerv szolgáltatást, készletet, tárgyi eszközt külföldrıl vásárolt, úgy a
kötelezettségeket ezen fıkönyvi számlán kell a mérlegben szerepeltetni.
Év közben a kötelezettség keletkezését analitikában kell rögzíteni, és negyedévente az általános szabályok szerint feladás alapján könyvelni. A kiegyenlítése mind az analitikában, mind a
fıkönyvben megjelenik.
Az év végi mérlegben külön kell bemutatni a mérleg fordulónapjáig esedékes, ki nem egyenlített
illetve a mérleg fordulónapját követıen esedékes szállítói tartozásokat, melyek a tárgyévi költségvetést terhelik elızı év(ek) és folyó év bontásban. Külön kell kimutatni azokat a szállítói tartozásokat, melyek kiegyenlítése a fordulónapot követıen esedékes és a tárgyévet követı év költségvetését terhelik.
A szállítói állományt külön Európai Uniós, illetve nem Európai Uniós részletességgel kell a fıkönyvi számlákon kimutatni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számlák nyitása
Negyedéves állományváltozások könyvelése
- szállítói kötelezettség keletkezése
- szállítói kötelezettség kiegyenlítése
- szállítói kötelezettség törlése
- termékértékesítéssel összefüggı nem számlázott
szállítói állomány negyedév végén
- termékértékesítéssel összefüggı nem számlázott
szállítói állomány törlése következı negyedév elején
Az állományt év végén értékelni kell az MNB által közzé-
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T 491

-

K 442, 443

T 41331
T 442, 443
T 442, 443

-

K 442, 443
K 4132
K 41331

T 442, 443

-

K 41331

T 41331

-

K 442, 443

tett hivatalos devizaárfolyamon, és amennyiben a különbözet jelentıs,úgy árfolyamveszteséget kell elszámolni
Árfolyamveszteség

T 5971
T 41337

-

K 442, 443
K 5971

445. Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek
A költségvetési szerv munkavállalóival szembeni kötelezettségeit kell ezen a számlán rögzíteni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 491

-

K 445

Állományváltozások könyvelése
- állománynövekedés pénzforgalmi
- állománynövekedés pénzforgalom nélküli
- állománycsökkenés pénzforgalmi
- állománycsökkenés pénzforgalom nélküli

T
T
T
T

-

K
K
K
K

4132
41331
445
445

445
445
4132
41331

446. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
A költségvetési szervnek − az éves beszámoló elkészítésekor kimutatott − a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségét kell ezen a számlán kimutatni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 491

-

K 446

Állományváltozások könyvelése
- állománynövekedés pénzforgalmi
- állománynövekedés pénzforgalom nélküli
- állománycsökkenés pénzforgalmi
- állománycsökkenés pénzforgalom nélküli

T
T
T
T

-

K
K
K
K

4132
41331
446
446

446
446
4132
41331

449. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni a támogatási program elılege miatti, a
nemzetközi támogatási programok miatti, a szabálytalan kifizetés miatti kötelezettségeket, a tárgyévi illetve a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket és az egyéb különféle rövid lejáratú kötelezettségeket.
Amennyiben a költségvetési szerv a támogatási program elılegét felhasználta, de a finanszírozó
szervezet jogszerően még nem ismerte el, akkor annak elismeréséig a felhasznált összeget támogatási program elılege miatti kötelezettségként kell nyilvántartásba venni.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 491

-

K 449

Kötelezettségek állománycsökkenése

T 449

-

K 4132

Kötelezettségek állománynövekedése

T 41331

-

K 449

Támogatási program elılege miatti kötelezettség

T 41331

-

K 449

T 44
T 9855

-

K 9855
K 41331

Rövidlejáratú kötelezettség más szerv részérıl történı
átvállalása

45. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
A számlacsoport a rövidlejáratú támogatási kölcsönökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket
tartalmazza, amennyiben a költségvetési szerv fizetıképessége biztosítása érdekében kölcsönt
vesz fel.
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Analitikus nyilvántartás:
A költségvetési szervnek olyan analitikus nyilvántartást kell vezetnie, amelybıl megállapítható
– kölcsönfelvétel ideje,
– célja,
– lejárata,
– a törlesztı részlet összege,
– a fennálló tartozás összege.
453. Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrıl
A költségvetési szerv mőködtetési céllal az államháztartáson belül (központi költségvetési szervtıl,
helyi önkormányzattól, társadalombiztosítási alaptól, elkülönített állami pénzalaptól) éven belüli
kölcsönt vesz fel, amit a megállapodásban foglaltaknak megfelelıen fizet vissza.
Fıkönyvi összefüggések:
Állományi számla nyitása

T 491

-

K 4561

Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsöntörlesztés,
visszafizetés
Törlesztés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Állományváltozás

T 4564
T 772
T 4561

-

K 321
K 459
K 4132

Mőködési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétel
Igénybevétel
- közgazdasági osztályozás szerint
T 321
- funkcionális osztályozás szerint
T 459
Állományváltozás
T 4132

-

K 4565
K 9972
K 4561

454. Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön államháztartáson belülrıl
A költségvetési szerv felhalmozási céllal az államháztartáson belülrıl (központi költségvetési szervtıl, helyi önkormányzattól, társadalombiztosítási alaptól, elkülönített állami pénzalaptól) éven belüli
kölcsönt vesz fel, amit a megállapodásban foglaltaknak megfelelıen fizet vissza.
Fıkönyvi összefüggések:
Az állományi számla nyitása

T 491

-

K 4571

T 4574
T 772
T 4571

-

K 321
K 459
K 4132

T 321
T 459
T 4132

-

K 4575
K 9972
K 4571

Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsöntörlesztés, visszafizetés
Törlesztés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Állományváltozás
Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön
igénybevétel
Kölcsönfelvétel
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Állományváltozás

459. Rövidlejáratú kötelezettségek bevételi és kiadási átvezetési számlája
A számla a rövidlejáratú kötelezettségek állományában bekövetkezett változások átvezetésére
szolgál.
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46. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK, ELİZİ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK
ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK
Ezen számlacsoporton belül kell elszámolni a költségvetési szerv részére juttatott, különbözı államháztartáson belülrıl érkezı támogatásértékő bevételeket, kiegészítéseket, mőködtetési és felhalmozási részletességgel.
463. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele
Ugyancsak itt kerül elszámolásra a költségvetési szervek pénzmaradvány kiegészítése.
Fıkönyvi összefüggések:
Teljesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 479

-

K 4632
K 992

464. Mőködési célú, támogatásértékő bevételek elszámolása
Ezen a számlán kell elszámolni azon pénzeszközátvételeket, amelyeket a költségvetési szerv más
költségvetési szervtıl, az államháztartás más alrendszereitıl mőködtetési céllal támogatásértékő
bevételként átvesz.
Fıkönyvi összefüggések:
Teljesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 479

-

K 4642
K 992

465. Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek elszámolása
Ezen a számlán belül kell elszámolni azon pénzeszközátvételeket, amelyeket a költségvetési szerv
más költségvetési szervtıl, az államháztartás más alrendszereitıl felhalmozási céllal támogatásértékő bevételként átvesz.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi teljesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 479

-

K 4652
K 992

47. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTVÉTELEK
ELSZÁMOLÁSA
Ezen a számlacsoporton belül kell elszámolni az államháztartáson kívülrıl véglegesen (visszaadási kötelezettség nélkül) kapott pénzeszközöket, valamin a garancia- kezességvállalásból származó
követelések teljesítését, ha azok államháztartáson kívülrıl érkeznek.
Átvett pénzeszközként azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást
nem kér, az abból megvalósított eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet
számlaadási kötelezettség nem terheli.
471. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
Itt kell elszámolni az államháztartáson kívülrıl történı (háztartás, vállalkozás, külföld, non-profit
szervezet) mőködési célú pénzeszközátvételt.
Fıkönyvi összefüggések:
Teljesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 479

482

-

K 4712
K 992, 9951

472. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
Itt kell elszámolni az államháztartáson kívülrıl történı (háztartás, vállalkozás, non-profit szervezet,
külföld) felhalmozási célú pénzeszközátvételt.
Fıkönyvi összefüggések:
Teljesítés
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 479

-

K 4722
K 992, 9951

48. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A gazdálkodás során gyakran jelentkeznek olyan pénzforgalmat érintı események, amelyek nem
kapcsolódnak a tárgyévi költségvetés végrehajtásához, abban csak másodlagos szerepük van,
technikai jellegőek.
A számlacsoport számláit a pénzmaradvány elszámolása szempontjából két csoportra osztjuk:
– költségvetési és
– költségvetésen kívüli.
Az utóbbiakat a pénzmaradvány elszámolásnál nem vesszük figyelembe.
481. Költségvetési függı bevételek
48111. Költségvetési intézményi függı bevételek állománya
Olyan bevételeket kell itt elszámolni, amelyek tartalma, hovatartozása a felmerülés idıpontjában
ismeretlen, vagy a következı évet érinti.
Fıkönyvi összefüggések:
T 491

Fıkönyvi számla nyitása

-

K 48111

48112. Költségvetési intézményi függı bevételek forgalma
A 48111. számlához tartozó bevételek évközi forgalma bonyolódik ezen a számlán.
Fıkönyvi összefüggések:
Függı bevétel beérkezése
Függı bevétel rendezése: visszautalás
bevételkénti elszámolás:
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 48112

-

K 48112
K 321

T 48112
T 479, 999

-

K 9, 46
K 992

482. Költségvetési átfutó bevételek
4821. Költségvetési átfutó bevételek
4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételek
4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek
4824. Költségvetés letéti átfutó bevételek
4825. Részben önálló költségvetési szervek finanszírozási átfutó bevételek
4826. Vevıktıl kapott elılegek átfutó bevételek
4828. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei
A fıkönyvi számlák állományi és forgalmi számla részletességgel alkalmazandók.
Fıkönyvi összefüggések:
T 311,321,323

Átfutó bevétel beérkezése

483

-

K 48212, 48222
48232, 48242

Átfutó bevétel rendezése, visszautalás

T 48212, 48222 48232, 48242
48252, 48262
48282

Átfutó bevétel rendezése költségvetési bevételként történı
elszámolással
közgazdasági osztályozás szerint
T 48212, 48222 48242, 48252
48262, 48272
48282, 48292
funkcionális osztályozás szerint
T 479, 999
-

48252, 48262
48282
K 311, 321, 323

K 46, 47, 9

K 992

483. Költségvetési kiegyenlítı bevételek
4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
Fıkönyvi összefüggések:
- házipénztári felvét
- bankértesítése a házipénztári felvételrıl

T 311
T 48312

-

K 48312
K 311

487. Továbbadási célú bevételek
4871. Államháztartáson belülrıl kapott, továbbadási célú mőködési bevételek
4872. Államháztartáson belülrıl kapott, továbbadási célú felhalmozási bevételek
4873. Államháztartáson kívülrıl kapott, továbbadási célú mőködési bevételek
4874. Államháztartáson kívülrıl kapott, továbbadási célú felhalmozási bevételek
Azokat a továbbadási bevételként kapott pénzeszközöket, melyek a költségvetési szervet nem
illetik meg továbbadási célú bevételként kell elszámolni. A továbbadási célú bevételeket bevételi
jogcímének megfelelıen tovább kell tagolni államháztartáson belülrıl-, kívülrıl kapott, ezen belül
mőködési-, felhalmozási célú részletezés szerint. A továbbadási célú bevétel számlák forgalmi
számlák, csak év közben keletkeznek és szőnnek meg. A továbbadási célú bevételeket, kiadásokat év végén össze kell vezetni.
A továbbadási bevételek továbbadását csökkentı tételként ezen a számlán kell elszámolni.
A számla maradványát év végén támogatási célú bevételek, átvett pénzeszközök számlára kell
átvezetni.
Fıkönyvi összefüggések:
Továbbadási célú bevételek beérkezése

T 321

-

Továbbadási bevétel továbbadása

T 4871, 4872
4873, 4874

-

K 4871, 4872
4873, 4874
K 321

-

K 499

közgazdasági osztályozás szerint

T 4871, 4872
4873, 4874
T 499

-

funkcionális osztályozás szerint

T 479

-

K 4642, 4652
4712, 4722
K 992

Többletbevétel átvezetése támogatásértékő bevételek,
pénzeszköz átvétel számlákra

488. Költségvetésen kívüli függı. átfutó, kiegyenlítı bevételek, letétek elszámolása
48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása
A 356. számlára érkezett bevételek kimutatására szolgál.
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Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása
Idegen pénzeszköz beérkezése
Idegen pénzeszköz továbbutalása

T 491
T 356
T 48816

-

K 48816
K 48816
K 356

48817. Letétek, biztosítékok elszámolása
A beszámoló kiegészítı adatainak helyes kitöltéséhez elengedhetetlen a letétek, biztosítékok bevételi és kiadási forgalmának elkülönített megfigyelése jogcímenként.
488171. Letétek, biztosítékok elszámolásának állománya
Itt jelenik meg a letétek év végi állománya.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása

T 491

-

K 488171

488172. Letétek számla bevételei
A költségvetési szerv az elkülönített letétek számlájára (357. fıkönyvi szám) érkezı bevételeket
számolja el itt.
Fıkönyvi összefüggések:
T 357

Bevétel beérkezése

-

K 488172

488173. Letétek számla kiadásai
A 357. fıkönyvi számlán elszámolt bevételek tovább-, illetve visszautalása jelenik meg a számlán.
Fıkönyvi összefüggések:
Kifizetés a számláról

T 488173

-

K 357

T 491
T 3574
T 488174

-

K 488174
K 488174
K 3574

488174. Biztosítékok elszámolásának állománya
Itt jelenik meg a biztosítékok év végi állománya.
Fıkönyvi összefüggések:
Fıkönyvi számla nyitása
Állomány növekedés
Állomány csökkenés
49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
A számlacsoport a mérlegszámlák megnyitására, zárására, valamint a bevételek és kiadások elszámolására szolgáló számlákat tartalmazza.
A mérlegszámláknak az összes nyitó, rendezı és zárótételek könyvelése után egyenlegük nem
lehet.
491. Nyitómérleg számla
A számlát a fıkönyvi számlák nyitására kell használni. A számlán a nyitótételeket a zárómérleggel
egyezıen kell könyvelni.
A 491. nyitómérleg számla adatai nem térhetnek el az elızı évi zárómérleg számla adataitól, mely
a folytonosság elvébıl is következik.
Fıkönyvi összefüggés:

T 1, 2, 3
K 491
(Kivéve az értékcsökkenés számlái)
T 491
K4
és az értékcsökkenés számlái
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492. Mérlegrendezési számla
Abban az esetben használjuk, ha jogszabályváltozás miatt a mérlegben szereplı fıkönyvi számlák
változnak. Felülvizsgálat után utólagos mérlegmódosítás esetében a mérlegszámlák közötti rendezés ezen a számlán történik. Ezen a számlán kell lebonyolítani az átszervezéssel összefüggı mérlegrendezést is.
493. Zárómérleg számla
Év végén a könyvelési számlák zárásakor alkalmazzuk.
Ide kell átvezetni az 1-4. számlaosztályok számláinak egyenlegét.
Fıkönyvi összefüggések:

T 493
K 1, 2, 3
(kivéve az értékcsökkenés számlái)
T 4
K 493
és az értékcsökkenés számlái

494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása
A fıkönyvi számlán zárlati tételként könyveljük az alaptevékenység bevételeit és kiadásait, és az
elızı évi pénzmaradvány kiegészítéssel összefüggı alapképzést a 4214. fıkönyvi számláról. A
számla egyenlegét a 4211. Költségvetési tartalék elszámolási számlára vezetjük át.
A fıkönyvi összefüggéseket a zárlati tétel tartalmazza.
495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása
A fıkönyvi számlán zárlati tételként könyveljük a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait.
A számla egyenlegét a 4221. Vállalkozási tartalék elszámolása számlára vezetjük át.
496. Elıirányzatok zárlati elszámolása
A közgazdasági és a funkcionális osztályozás szerinti bevételi és kiadási elıirányzatok év végi
zárására szolgáló számla.
497. Elıirányzatok évközi elszámolása
A számla bevételek és kiadások évközi elıirányzatának megjelenítésére szolgál, mind a közgazdasági, mind a funkcionális osztályozásra vonatkozóan.
Fıkönyvi összefüggések:
a) Kiadási elıirányzat
- közgazdasági osztályozás szerint

T 497

-

K 1, 2, 3, 4, 5
számlaosztályok
elıirányzat számlái

T 497

-

K 71

T 497

-

K 741

T 497
T 497

-

K 742
K 771

T 1, 2, 4, 9
számlaosztályok
elıirányzat számlái

K 497

T 991

K 497

- funkcionális osztályozás szerint
- Alaptevékenységek kiadási elıirányzata
- Vállalkozási tevékenység különféle kiadásainak
elıirányzata
- Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások elszámolásának elıirányzata
- Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzata
b) Bevételi elıirányzat
- közgazdasági osztályozás szerint

- funkcionális osztályozás szerint
- Alaptevékenység szakfeladatai bevételeinek elıi-
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-

rányzata
- Vállalkozási tevékenység szakfeladata bevételének
elıirányzata
- Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevétel elszámolásának elıirányzata
- Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzata

T 9941

-

K 497

T 9942
T 9971

-

K 497
K 497

T 498

-

T 498

-

K 1,2,3,4,5
számlaosztályok
elıirányzat számlái
K 71, 771,
741, 742

498. Eredeti elıirányzatok nyitó elszámolása
Fıkönyvi összefüggések:
a) Kiadási elıirányzat
- közgazdasági osztályozás szerint

- funkcionális osztályozás szerint
b) Bevételi elıirányzat
- közgazdasági osztályozás szerint

T 1,2,3,4,9
számlaosztályok
elıirányzat számlái
T 991, 9941
9942, 9971

- funkcionális osztályozás szerint

K 498

K 498

499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
Olyan gazdasági események könyvelésénél alkalmazható, ahol a nettó pénzügyi teljesítés mellett
szükség van a kiadási és bevételi jogcímek bruttó megjelenítésére.

5. Számlaosztály
KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
A számlaosztály a folyó mőködési kiadások jóváhagyott költségvetési elıirányzatát a költségvetés
végrehajtásaként ténylegesen teljesített folyó kiadásokat, és a folyó kiadásként elszámolandó befizetési kötelezettségeket tartalmazza. Az elıirányzatokat és a kiadásokat az éves költségvetésben meghatározott szerkezeti tagolásban kell kimutatni a KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSI REND-nek megfelelıen.
51–52. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
A személyi juttatások számlacsoportokban kell kimutatni a rendszeres, a nem rendszeres, valamint
a külsı személyi juttatásokat.
511. TELJES MUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSAI
Rendszeres személyi juttatások: a teljes munkaidıben foglalkoztatottak körére vonatkozóan törvényekben és más jogszabályokban meghatározott juttatások (alapilletmények, kötelezı pótlékok,
egyéb juttatások), melyek rendszeresen ismétlıdıen kerülnek kifizetésre.
A felmentési idejét töltı foglalkoztatott részére csak a munkavégzés alóli tényleges felmentés napjáig kifizetett személyi juttatás számolható el itt.
Itt kell megtervezni az alapilletményeket, illetménykiegészítéseket, nyelvpótlékokat, az egyéb kötelezı illetménypótlékokat, az egyéb feltételtıl függı pótlékokat és juttatásokat, valamint az egyéb juttatásokat.
A közalkalmazottak illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (kjt.)
hatályos rendelkezései szerint kell megtervezni és elszámolni az illetménytábla figyelembevételével. Itt kell elszámolni a garantált illetményt meghaladó illetményt is.
Itt kell szerepeltetni a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérét és a közcélú munkát végzık személyi juttatásait is.
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Az illetménykiegészítések között kell megtervezni és elszámolni a kjt. alapján foglalkoztatottak
részére kötelezı vagy nem kötelezı illetménykiegészítések elıirányzatát és teljesítését.
Nyelvpótlékot a költségvetési szervnél foglalkoztatottakra vonatkozó törvényekben meghatározottak szerint kell megtervezni és elszámolni az ott meghatározott nyelvekre és mértékekben.
Egyéb kötelezı illetménypótlékok illetve az egyéb feltételtıl függı pótlékok igen széles körben
állapítható meg a kjt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére. Így többek között kötelezı illetménypótlék állapítható meg vezetıi címpótlék, osztályfınöki, diák-önkormányzati, gyógypedagógiai
pótlék címen.
Egyéb feltételtıl függı pótlék adható pl. felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályokban oktatók
pótlékai, közmővelıdési, közgyőjteményi dolgozók pótléka címen.
512–515. TELJES MUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK NEM RENDSZERES SZEMÉLYI
JUTTATÁSAI
A nem rendszeres személyi juttatások körébe tartoznak a foglalkoztatottak részére a jogszabályokban,
kollektív szerzıdésben meghatározott juttatások, költségtérítések, hozzájárulások, amelyek lehetnek
kötelezı vagy nem kötelezı jellegőek és eseti, egyedi, alkalmankénti fizetési kötelezettségként jelentkeznek.
Ebben a számlacsoportban kerül elszámolásra
− a normatív jutalom,
− a teljesítményhez kötött jutalom,
− a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, a túlóra, túlszolgálat,
− az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, így pl.: a munkából való távollét idejére jogszabályban meghatározott esetben – fizetendı díj és az egyébként munkavállalónak járó illetmény különbözete, a köztisztviselınek fizetendı szabadság megváltás összege, a pedagógusok minıségi kereset-kiegészítésével kapcsolatos kiadás, a közalkalmazottaknak jogszabály
szerint fizetett kereset-kiegészítés,
− a végkielégítés a jogszabályokban meghatározott esetekben és mértékben,
− a jubileumi jutalom a vonatkozó jogszabályi feltételek mellett és mértékben,
− a napidíj, amely a foglalkoztatottat a belföldi és külföldi kiküldetés idejére illeti meg,
− a cafetéria rendszerben elszámolható juttatások, így különösen: az önkéntes biztosító pénztárakba a munkavállalók javára fizetett munkáltatói hozzájárulás, munkahelyi étkeztetésnek minısülı szolgáltatás igénybevételéhez adott támogatás, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenıkártya, iskolakezdési támogatás, stb.,
− albérleti díj hozzájárulás,
− szociális segély,
− családalapítási támogatás,
− letelepedési segély,
− egyéb szociális jellegő kiadások
516. RÉSZMUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI
Részmunkaidıben foglalkoztatottnak minısül az a dolgozó, akinek a kötelezı munkaideje a munkaszerzıdés (megállapodás) szerint nem éri el a munkakörre egyébként elıírt (heti, havi, évi) teljes
munkaidıt.
A részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres juttatásokban a teljes munkaidıben foglalkoztatottakkal azonos jogcímeken részesülhetnek, a következı fıbb csoportosítás szerint:
Rendszeres személyi juttatások
Munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások
Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai
Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései
Szociális jellegő juttatások
Különféle nem rendszeres személyi juttatások
517. TELJES MUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK KÜLÖNFÉLE NEM RENDSZERES
JUTTATÁSAI
Itt kell megtervezni és elszámolni a tiszteletdíjat, a szerzıi díjat (alkotói díjat), a honoráriumot, az
újítási és találmányi díjakat. Itt kerülnek elszámolásra a különféle nem rendszeres juttatások is.
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52. KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Külsı személyi juttatásként kell elszámolni az állományba nem tartozók személyi juttatásait.
A saját munkavállalónak a nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése alapján teljesített kifizetéseket (megbízási díj) is a külsı személyi juttatások között kell elszámolni
Ezen a soron kell tervezni és elszámolni a felmentési idejét töltı munkavállaló részére a munka
alóli tényleges felmentés napját követıen a felmentési idı végéig kifizetett személyi juttatás összegét.
Itt kell megtervezni és elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében a nem
saját dolgozó részére fizetett tiszteletdíjat, szerzıi díjat, honoráriumot, újítási és találmányi díjat,
beleértve a nemesítési és fajtafenntartási jutalékot is, továbbá a fıállásuk szerint más munkáltatóval
munkaviszonyban álló, de fıállásuk mellett az adott költségvetési szervnél további munkaviszonyt
létesítettek részére történı kifizetéseket, az alkalmi munka keretében fizikai munkavállalók részére
fizetett juttatásokat.
Itt kell számításba venni a munkaviszonyban nem állók részére fizetett költségtérítéseket, valamint
mindazon juttatásokat, amelyek az elıbbi jogcímekbe nem sorolhatók be. Itt kell kimutatni a munkaterápiában résztvevı betegek díjazását, a nevelıszülıkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal
foglalkozók díjazását, a jogsegélyszolgálat díját, a diákok, hallgatók demonstrátori díját.
Itt kerül elszámolásra a helyi önkormányzati képviselık kereset megtérítése, továbbá a képviselık
azon juttatásainak elıirányzata és teljesítése, amelyet a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló törvény ír elı. A társadalmi megbízatású polgármesterek és alpolgármesterek díjazását is itt kell szerepeltetni.
53. MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
A munkaadókat terhelı járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után jogszabály alapján elszámolt szociális hozzájárulási adókat, beleértve a munkaerıpiaci járulék kiadását, START-kártyával rendelkezık utáni járulékot, EKHO-t, egészségügyi, - táppénz-hozzájárulást
és egyéb munkaadót terhelı járulékot.
Személyi juttatásokkal és járulékokkal kapcsolatos fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítésének könyvelése
a) A támogatás összege fedezi a személyi kiadást és a
kapcsolódó járulékok összegét
Elızı évben elıre kifizetett nettó járandóság

T 39112

-

K 321

Tárgyévi nettó járandóság utalása bankszámlára,
postai úton történı kifizetésre

T 39212

-

K 321

T 499
499
T 999

-

K 9232
9422
K 992

T 39212

-

K 499

T 5112, 5122
5132, 5142
5152, 5162
5172, 5222
5242
531, 533
534, 535
536, 538
T 72, 751

-

K 39212

-

K 39212

-

K 599

A személyi kiadás, a munkáltatót terhelı befizetési
kötelezettség és a nettó járandóság közötti különbözet elszámolása
- közgazdasági osztályozás szerint
- funkcionális osztályozás szerint
Nettósítási különbözet átvezetése
Bruttó összeg kiadásként való elszámolása
- közgazdasági osztályozás szerint
személyi juttatások

munkaadót terhelı járulék

- funkcionális osztályozás szerint
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b) Egyéb személyi juttatások készpénzben történı
kifizetése
- közgazdasági osztályozás szerint

Amennyiben a kifizetésnek társadalombiztosítási vonzata van

Amennyiben a kifizetésnek a költségvetési
szervet terhelı SZJA vonzata van
- funkcionális osztályozás szerint

T 5112, 5122
5132, 5142
5152, 5162
5172, 5222
5242

-

K 311

T 531, 533
534, 535
536, 538

-

K 321

T 5722
T 72,751

-

K 321
K 599

-

K 311, 321

-

K 311, 321
K 599

54-56. DOLOGI KIADÁSOK
54. KÉSZLETBESZERZÉSEK
A készleteket a következı bontásban kell elszámolni:
– Élelmiszer beszerzés
– Gyógyszer, vegyszer
– Irodaszer, nyomtatvány
– Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó
– Tüzelıanyagok
– Hajtó- és kenıanyag
– Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek
– Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha
– Egyéb készletek, melyek nem sorolhatók az elıbbiek közé
- karbantartási anyagok, eszközök, alkotórészek
- bútor, textília.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint

T 5412, 5422
5432, 5442
5452, 5462
5472, 5482
5492
T 56121
T 72, 751

Elızetesen felszámított áfa
Funkcionális osztályozás szerint
55. SZOLGÁLTATÁSOK

Kommunikációs szolgáltatások
– nem adatátviteli célú (telefon, telefax, telex)
– adatátviteli célú (számítógépek közötti kapcsolatok díja)
– egyéb (rádió, televízió elıfizetési díj, számítástechnikai szolgáltatási díjak)
Különféle szolgáltatások:
– vásárolt élelmezés
– bérleti és lízingdíjak (szoftver bérleti díj is)
– PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak
– szállítási szolgáltatások
– gázenergia díj
– villamosenergia díj
– távhı- és melegvízdíj
– víz- és csatornadíjak
– karbantartási, kisjavítási kiadások
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– egyéb üzemeltetési kiadások (takarítás, kulturális rendezvény megrendezése, üzemorvosi szolgáltatás, postai levél, csomag, távirat, postafiók-bérlet, elıfizetési díj, szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás)
Vásárolt közszolgáltatások:
Itt azokat az egyébként jellemzıen az államháztartás által kibocsátott szolgáltatásokat kell kimutatni, amelyeket nem a költségvetési szerv állít elı, hanem államháztartáson kívüli gazdasági
szervezetek. Az államháztartásba tartozó szerv ez esetben megrendelı, és mint végterméket –
jellemzıen szerzıdés alapján, illetıleg számla ellenében – megvásárolja a kész szolgáltatást.
Ilyen lehet – jogszabályok által lehetıvé tett – egészségügyi szolgáltatás megvásárlása magánvállalkozóktól (pl. magánorvostól), vállalkozásoktól, non-profit szervezetektıl.
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások:
Itt azon szolgáltatások kiadásait kell könyvelni, amelyeket a költségvetési szerv saját nevében
vásárol és harmadik személlyel kötött szerzıdés alapján részben vagy egészben, de változatlan
formában továbbértékesít. Ilyenek a közüzemi díjak, a költségvetési szerv saját dolgozója részére részben vagy egészben továbbszámlázza a dolgozó által igénybe vett vásárolt szolgáltatást.
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai:
A számlapénz kezeléssel kapcsolatos pénzintézet által felszámított szolgáltatási díjat kell ezen
a számlán elszámolni.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint

T 5512, 5522
5532, 5542
5552, 5562
5572
T 56121
T 72, 751

Elızetesen felszámított áfa
Funkcionális osztályozás szerint

-

K 311, 321

-

K 311, 321
K 599

56. KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK
Itt kell kimutatni az általános forgalmi adó-, kiküldetés-, reprezentáció-, reklám- egyéb dologi kiadások elıirányzatait és teljesítését.
561. Általános forgalmi adó kiadások
Az általános forgalmi adó kiadások számlán kell elszámolni a vásárolt termékek és szolgáltatások
teljesítésével egyidejőleg fizetett adót olyan részletességgel, hogy közvetlenül a szállítónak (egyenes adózás) történik a kifizetés, vagy fordított adózás esetén az adóhatóság felé.
Ugyancsak ezen számlán kell elszámolni a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, értékesített
tárgyi eszközök áfa befizetését az adóhatóság felé, ill. az áfa megtérülését csoportos adóalanyiság
esetén.
Fıkönyvi összefüggések:
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa megfizetése
a szállító részére egyenes adózás esetén
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 561211
T 72

-

K 311, 321
K 599

2. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa megfizetése
az adóhatóság felé fordított adózás esetén
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 561212
T 72

-

K 321
K 599

3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános
forgalmi adó befizetése az adóhatóság felé egyenes
adózás esetén
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 561221
T 72

-

K 321
K 599
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4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó megtérítése csoportos adóalanyiság esetén
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 561222
T 72

-

K 321
K 599

5. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa
befizetése az adóhatóság felé egyenes adózás esetén
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 561231
T 72

-

K 321
K 599

6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa
befizetés megtérítése csoportos adóalanyiság esetén
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 561232
T 72

-

K 321
K 599

7. Számlahelyesbítés miatti áfa kiadás
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 56129
T 72

-

K 321
K 599

562. Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiadások elszámolása
Belföldi kiküldetés során kifizetett utazási, szálloda költség, élelmezési, poggyászmegırzés, telefon, saját gépkocsi igénybevétele. A napidíjat nem itt, hanem a rendszeres személyi juttatások
között kell elszámolni.
Külföldi kiküldetés: szállás, utazási, egyéb költség (útlevél, illeték, vízum díj, telefon, poggyászmegırzés, parkolási díj). A napidíjat nem itt, hanem a rendszeres személyi juttatások között kell
elszámolni.
Reprezentáció
– A költségvetési szerv által lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási kiadásai
- ellenérték nélkül felszolgált étel, ital, szállás, utazás
- ingyenes egyéb szolgáltatás
- ajándék
– vezetıi beosztással járó reprezentáció.
Reklám: a költségvetési szerv tevékenységét bemutató, népszerősítı, ismertetı kiadvány, rendezvény kiadásait kell itt kimutatni.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
Funkcionális osztályozás szerint

T 5622
T 56121
T 72, 751

-

K 311, 321
K 311, 321
K 599

563. Egyéb dologi kiadások
Itt kell elszámolni a dolgozó részére vásárolt oktatást, továbbképzést, zöldkártya hatósági díját,
követelések vásárlását, közbeszerzési díjat. Itt kell elszámolni a meg nem térült, behajthatatlanság
miatt törölt átfutó kiadások között szereplı szállítói, munkavállalói elılegeket, ha annak rendeltetése nem állapítható meg.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
Funkcionális osztályozás szerint

T 5632
T 56121
T 72, 751
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-

K 311, 321
K 311, 321
K 599

564. Számlázott szellemi tevékenység kiadásai
Itt kell elszámolni azon szellemi tevékenység kiadásait, amit a szakmai feladat ellátása érdekében
a költségvetési szerv vállalkozási ill. megbízási szerzıdés alapján vásárol. Amennyiben ennek
forrását a személyi kiadások között tervezték meg úgy az elıirányzatot ezen kiadásnemre módosítani kell.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
Funkcionális osztályozás szerint

T 5642
T 56121
T 72, 751

-

K 311, 321
K 311, 321
K 599

57. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
Különféle költségvetési befizetések
– Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés
– Jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése
– Állami Számvevıszék, Államkincstár által megállapított támogatási visszafizetési kötelezettség
Adók, díjak, egyéb befizetések
– Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó. Itt kell elszámolni a Cafetéria juttatást terhelı
személyi jövedelemadót is.
– Nemzetközi tagsági díjak befizetése
– Rehabilitációs hozzájárulás, vám, illeték, adójellegő befizetések
– Kötbér, késedelmi kamat, bírság
– Kincstári szolgáltatási díj
– Bankköltség
– Jármővek vizsgáltatási díja
– Perköltség stb.
Kamatkiadások
– államháztartáson kívülre
– államháztartáson belülre.
Realizált árfolyamveszteségek
Követelés elengedés, tartozás átvállalás
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint

T 5712, 5722
5732
T 72, 751

Funkcionális osztályozás szerint

-

K 321

-

K 599

58. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
588. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Itt kell elszámolni az állami gondozottak, a közép-, felsıfokú és felnıttoktatásban részt vevık különféle juttatásait.
Ide tartoznak: az állami gondozottak zsebpénze és más pénzbeli juttatása, tanulmányi kirándulások, kulturális programok költségei, a volt állami gondozottak önálló életkezdési támogatása, a
közép-, felsıfokú és felnıttoktatásban részt vevık tanulmányi ösztöndíja, étkezési-, jegyzetvásárlási-, lakhatási költséghozzájárulása.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint

T 58821, 58822 58823, 58824
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K 311, 321

58825
T 72

Funkcionális osztályozás szerint

-

K 599

59. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK
Ebben a számlacsoportban külön fıkönyvi számlákon kell kimutatni a tervezett maradványt, eredményt, a tartalékot illetve zárolt elıirányzatot, az értékcsökkenési leírást, az alap- és vállalkozási
tevékenység között pénzforgalom nélküli kiadások elszámolását, az átvezetést, a behajthatatlan
követelések törlését, a külföldi pénzekre vonatkozó árfolyamvesztéség elszámolását, valamint a
leltáreltérést, selejtezést.
Az értékcsökkenési leírási számlák tartalmazzák az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésbe, koncesszióba átadott eszközök bruttó értéke után elszámolt értékcsökkenési
leírást alaptevékenység és vállalkozási tevékenység tagolásban.
Az alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások számlán kell elszámolni
az eredménybıl az alaptevékenységre fordított kiadásokat.
Az átvezetési számlák technikai jellegőek, a kiadások 6-7. számlaosztályba való átvezetésre vagy
6-7. számlaosztályból az 5. számlaosztályba való átvezetésre szolgálnak, biztosítva a kiadások
elszámolásának áttekinthetıségét.
591. Tervezett maradvány, eredmény elıirányzata
Amennyiben a költségvetés tervezésekor alaptevékenység esetében pénzmaradvánnyal, vállalkozási tevékenység esetében eredménnyel számol a költségvetési szerv, úgy ezt eredeti elıirányzatként könyvelni szükséges.
Fıkönyvi összefüggések:
T 498
T 498

közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

-

K 591
K 71, 741

592. Tartalék, illetve zárolt elıirányzat
Ezen a fıkönyvi számlán kell eredeti elıirányzatként megtervezni a költségvetési szerv általános
és céltartalékát, illetve a zárolt kiadási elıirányzatokat. Az általános tartalékot a gazdálkodás biztonsága érdekében, míg a céltartalékot év közben megvalósuló feladat forrásaként kell megtervezni.
Fıkönyvi összefüggések:
Tartalék
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 498
T 498

-

K 5921
K 71

Ha a kiadási elıirányzat felhasználását jogszabály zárolja, akkor ezen a fıkönyvi számlán – legalább kiemelt elıirányzatonkénti tagolásban – kell nyilvántartásba venni, csak közgazdasági osztályozás szerint, összegének meg kell egyezni a zárolt bevételi elıirányzattal.
A számlának év végén nem maradhat egyenlege.
Fıkönyvi összefüggés:
Zárolt elıirányzat

T 1, 2, 3, 4, 5
T 94

-

K 5922
K 984

A költségvetés tervezése során a bizonytalan bevételek esetében a bevétellel fedezett kiadási
elıirányzatot ezen a számlán kell kimutatni. A bevétel beérkezése után a kiadási elıirányzatot
rendezni lehet.
Fıkönyvi összefüggés:
Kockázati tartalék

T 1, 2, 3, 4, 5
elıirányzat számlák
T 9, 4
-

K 5923
K 984

593. Értékcsökkenési leírás
Az értékcsökkenést az üzembehelyezést követıen negyedévenként a tényleges használatnak
megfelelıen idıarányosan a kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elszámolni.
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Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányamővelésre, veszélyes
hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével) az erdı, a képzımővészeti alkotás, a
régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után és az üzembe nem helyezett beruházásoknál,
valamint a teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.
Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszközöknél (pl. az olyan kép- és
hangarchívumoknál, mőemléki védettségő épületnél, egyéb győjteménynél), melyek értékükbıl a
használat során sem veszítenek, illetve amelyek értéke – különleges helyzetükbıl, egyedi mivoltukból adódóan – évrıl évre nı.
Az értékcsökkenést mindaddig el kell számolni míg az eszközöket rendeltetésüknek megfelelıen
használják. Ha a tárgyi eszközt már tartósan nem használják rendeltetésének megfelelıen, akkor a
készletek közé kell sorolni azokat.
A tenyészállatok értékcsökkenésének meghatározása egyedenként, a tenyészidı, a tartási idı
figyelembevételével történik.
Az értékcsökkenés elszámolása lehet terv szerinti, terven felüli.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési, elıállítási) érték alapján számítva a következı leírási kulcsok alkalmazásával kell megállapítani:
Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke
20 %
Vagyoni értékő jogok
16 %
Szellemi termékek
33 %
Épületek és kapcsolódó vagyoni értékő jogok
2%
Építmények és kapcsolódó vagyoni értékő jogok
3%
Ültetvények
10 %
Gépek, berendezések, felszerelések
14,5 %
Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök
33 %
Jármővek
20 %
Veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek
2%
Bányamővelésre igénybevett földterület
5%
Amennyiben az immateriális jószág, tárgyi eszköz a költségvetési szerv tevékenységét várhatóan
tovább szolgálja, mint a tervszerinti értékcsökkenési kulcs alapján számított idı, akkor a költségvetési szerv a használati idı figyelembevételével a számviteli politikájában alacsonyabb szinten is
megállapíthatja az adott eszköznél alkalmazandó értékcsökkenési leírási kulcsot.
Immateriális javak esetében, ha a szerzıdés eltérı idıtartamot jelöl meg, mint a leírási kulcsok
alapján számított használati idı, úgy a szerzıdés szerinti idıtartam alapján kell a leírási kulcsot
megállapítani.
A terven felüli értékcsökkenés leírásának feltételei :
– az immateriális javak, tárgyi eszközök (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint a piaci értéke,
– a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan.
– a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthetı,
– a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve eredménytelen lesz.
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelıen, a mérlegkészítéskor érvényes piaci
értéken szerepeljen a mérlegben.
Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen
nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után az állományból ki kell vezetni.
Az elszámolt terven felüli értékcsökkenést visszaírással a leírás mértékéig kell csökkenteni,
amennyiben a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem állnak fenn.
Amennyiben a költségvetési szerv számviteli politikájában úgy dönt, hogy az immateriális javakat
és a tárgyi eszközöket az elıírt leírási kulcsok alapján számított teljes idıtartam alatt használni
fogja, akkor mindaddig, amíg e döntését meg nem változtatja, ezen eszközök esetében, ha a
könyv szerinti érték magasabb, mint a piaci érték, akkor terven felüli értékcsökkenést nem kell elszámolni.
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Fıkönyvi összefüggések:
- Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása negyedévenként

- Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

T 5931

-

T 41333

-

T 5932

-

T 5932

-

T 41334, 41335 - Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

- értékcsökkenés a kezelésbe vett kincstári vagyon
csökkenéseként való elszámolása a 1661, 1662,
1663. fıkönyvi számlák esetében negyedévenként

K 112, 122
1312, 1322
142, 162
164, 168
K 5931
K 112, 122
1312, 1322
K 142, 162
164, 168
K 5932

T 112, 122
1312, 1322
142, 162
164, 168
T 5933

-

K 5933

-

K 41334, 41335

T 5931, 5932
T 4381, 4383

-

K 166
K 5931, 5932

594. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli
kiadás
A tárgyévi és az elızı év(ek)ben képzıdı vállalkozási tartalék alaptevékenységre történı felhasználása a gazdálkodással összefüggı gazdasági események mellett pénzforgalom nélküli könyvelést is szükségessé tesz. Ezen pénzforgalom nélküli kiadásnak közgazdasági osztályozás szerinti
könyvelése ezen fıkönyvi számlán történik.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat teljesítése
Közgazdasági osztályozás szerint
Funkcionális osztályozás szerint

T 5942
T 752

-

K 4221
K 599

595. Értékvesztés és annak visszaírása
Immateriális javak-, tárgyi eszközök beruházására adott elılegek, hosszúlejáratú-, rövid lejáratú követelések megfizetése jelentıs összegben és tartósan bizonytalanná válik, pénzügyi befektetésként
kezelt-, forgatási céllal vásárolt értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentı befektetés részletes nyilvántartási értéke tartósan és jelentısen több mint a piaci érték, értékvesztést kell elszámolni. A jelentıs összeget a számviteli politikában kell meghatározni.
Fıkönyvi összefüggések:

Amennyiben az értékvesztés feltételei nem állnak fenn,
úgy az elszámolt értékvesztést vissza kell írni:
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T 5951

-

T 41336

-

T 1182, 1282
13182, 13282
1482, 175
198, 24
26, 278
288, 298
T 5952

K 1182, 1282
13182, 13282
1482, 175
198, 24
26, 278
288, 298
K 5951
K 5952

K 41336

596. Behajthatatlan (törölt) követelés hitelezési vesztesége
Amennyiben a követelés a Korm. rendelet 5. § 3. pontja alapján behajthatatlanná válik, úgy a követelést hitelezési veszteségként le kell írni, az ilyen követelés a mérlegben nem mutatható ki.
Fıkönyvi összefüggések:

T 596
T 41332

-

K 28
K 596

597. Külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök
és értékpapírok év végi értékelésének árfolyam különbözete
Külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok
év végi értékelése az MNB hivatalos devizaárfolyamán, amennyiben az eltérés jelentıs, úgy árfolyamveszteséget, árfolyamnyereséget kell elszámolni.
Fıkönyvi összefüggések:
Árfolyamveszteség

T
T
T
T

5971
41337
5971
41337

-

K
K
K
K

17, 28, 29
5971
442, 443
5971

Árfolyamnyereség

T
T
T
T

17, 28, 29
5972
442, 443
5972

-

K
K
K
K

5972
41337
5972
41337

598. Térítés nélkül átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások hiányzó, kiselejtezett, megsemmisült eszközök kivezetéséhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadások
5981. Eszközök leltározási hiánya
59811. Befektetett eszközök leltározási hiánya
59812. Forgóeszközök leltározási hiánya
A fıkönyvi könyvelés tételesen az 1, 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
5982. Eszközök selejtezése
59821. Befektetett eszközök selejtezése
59822. Forgóeszközök selejtezése
A fıkönyvi könyvelés tételesen az 1, 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
5983. Térítés nélkül átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
59831. Térítés nélkül átadott befektetett eszközök, illetve felhalmozási jellegő nyújtott szolgáltatások kivezetése
59832. Térítés nélkül átadott forgóeszközök, illetve mőködési jellegő nyújtott szolgáltatások
kivezetése
A fıkönyvi könyvelés tételesen az 1, 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
5984. Gt. alapításakor, tıkeemeléskor a bevitt vagyontárgyak kivezetése
A fıkönyvi könyvelés tételesen az 1. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
5985. Gt. jogutód nélküli megszőnésekor, illetve átalakulásakor a megszőnt részesedés illetve
tıkebeszállításkor a bevét részesedés kivezetése
59831. Térítés nélkül átadott befektetett eszközök, illetve felhalmozási jellegő nyújtott szolgáltatások kivezetése
59832. Térítés nélkül átadott forgóeszközök, illetve mőködési jellegő nyújtott szolgáltatások
kivezetése
A fıkönyvi könyvelés tételesen az 1. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
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5989. Egyéb pénzforgalom nélküli közgazdasági kiadások
59891. Bekerülési értéknek nem minısülı különbözetek
59892. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott engedmény
599. Kiadások átvezetési számlája
Az átvezetési számlák technikai jellegőek, a kiadások 6-7. számlaosztályba való átrendezésére
szolgálnak, biztosítva a kiadások elszámolásának áttekinthetıségét.

6. Számlaosztály
KÖZVETETT (ÁLTALÁNOS) KIADÁSOK
Azokat a kiadásokat, amelyekrıl a felmerülés idıpontjában nem állapítható meg, hogy melyik szakfeladat érdekében merültek fel, funkcionálisan elsıdlegesen ezen számlaosztályban kell kimutatni.
Az itt kimutatott közvetett (általános) kiadásokat (a hozzájuk kapcsolódó elızetesen felszámított
általános forgalmi adót is) azok felmerülésének helye szerint kell csoportosítani. Így az alap- és
vállalkozási tevékenység ellátását biztosító kisegítı részlegek, a szakmai egységek, a szakágazatok, az épületek és a központi irányítás kiadásait.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák:
61. KARBANTARTÓ RÉSZLEGEK KIADÁSAI
A számlán kell elsıdlegesen összegyőjteni a tárgyi eszközök - saját karbantartó mőhelyben végzett - fenntartásának összes kiadását, ideértve a karbantartó munkások személyi kiadását, járulékaival együtt, valamint a készletbeszerzést, igénybe vett szolgáltatásokat, egyéb kiadásokat.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51- 57
T 56121
T 61
T 61
T 62
T 6, 72, 751
T 69

Felosztás

-

K 311,321
K 311,321

K 599
K 62
vagy
K 61
-

K 69
K 61

62. EGYÉB KISEGÍTİ RÉSZLEGEK KIADÁSAI
– Kazánház és energiaszolgáltatás kiadásai
Itt kell kigyőjteni a melegvizet, főtést, gızt szolgáltató kazánok költségeit, továbbá itt lehet kimutatni
− a saját üzemen kívüli − más szervek által szolgáltatott melegvíz, távhı, gız felhasználás kiadásait. Felosztásuk alapja a légköbméter, négyzetméter vagy az elıbbiek alapján kialakított arányszám, a villamosenergiánál a szolgáltatott kilowatt, vagy a megvilágított négyzetméter.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62
T 61,62
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-

K 311,321
K 311,321

K 599
K 61, 62
vagy
K 62

Felosztás

T 6, 72, 751
T 69

-

K 69
K 61

(belsı számlázás esetén az adóalap nyilvántartásba
vétele a "0" számlaosztályban történhet.)
– Gépjármő üzemeltetés kiadásai
Itt kell kimutatni a gépjármővek üzemeltetésének összes kiadását (ideértve a gépkocsivezetı személyi kiadásait járulékaival együtt), ezen túlmenıen itt számolandó el az idegen gépjármővek
igénybevételéért számlázott összeg is.
A felosztás alapja a teljesített kilométer, tonnakilométer, utaskilométer vagy teljesített óra.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62
T 61, 62
T 6, 72, 751
T 69

Felosztás

vagy
-

K 311, 321
K 311, 321
K 599
K 61, 62
K 62
K 69
K 61

– Élelmezési tevékenység kiadásai
Itt kell kigyőjteni foglalkoztatott alkalmazottak összes személyi kiadását járulékaival együtt, a teljes
élelmezési nyersanyag felhasználást, a más rendeltetéső (tisztító, takarító stb.) anyagok felhasználását, a helyiségek és berendezések karbantartási kiadásait, az igénybe vett külsı szolgáltatásokat, valamint a saját kisegítı részlegek által nyújtott szolgáltatások (pl. karbantartás, kazánház,
gépjármő igénybevétel) felosztás után kapott kiadásait.
A számlán az üzemben (részlegben) felmerült és azt terhelı összes kiadást kell győjteni, és ezt
kell felosztani a szakfeladatok, illetve a közvetett kiadások között:
– a külsı szervek részére nyújtott élelmezési kiadást a tényleges teljes önköltségen,
– az ellátottakra jutó részt az igénybevételnek megfelelı szakfeladatra,
– az ellátottak gondozásával, étkeztetésével megbízott alkalmazottakra jutó részt − az alkalmazotti térítéssel csökkentve − ugyancsak az igénybevételnek megfelelı szakfeladatra,
– a többi alkalmazott részére külön készített ételeknél a térítéssel azonos összeget a munkahelyi
vendéglátás szakfeladatra, míg a költségvetési szervet terhelı részt a 68. számlacsoportba.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62

Ellátottakra jutó kiadás
(belsı számlázás esetén az adóalap nyilvántartásba
vétele a „0” számlaosztályban történhet
- alkalmazottak térítési díjával azonos összeg
- alkalmazottak térítési díj és önköltség közötti különbözet
- idegenek részére végzett szolgáltatás

– Kertészet, út- és parkfenntartás kiadásai
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T 61, 2
T 72

vagy
-

K 311, 321
K 311, 321
K 599
K 61, 2
K 62
K 62

T 72
K 62
(vendéglátás szakfeladatra)
T 72, 6
T 72, 751
T 69

-

K 62
K 69
K 61

A költségvetési szerv keretén belül mőködtetett saját kivitelezı részleg kiadásait indokolt itt elkülöníteni. Idegen kivitelezıvel történı feladatellátás esetén a számlát nem kell alkalmazni. A felmerült
kiadásokat lehetıség szerint az igénybevevı szakfeladatokra kell felosztani, egyébként a 68.
számlacsoportba kell átvezetni.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62
T 61, 62
T 6, 72, 751
T 69

Felosztás

vagy
-

K 311, 321
K 311, 321
K 599
K 61, 62
K 62
K 69
K 61

– Házinyomda kiadásai
Itt kell kigyőjteni a házinyomda (házi sokszorosító üzem) összes kiadását. A külsı nyomdai munkák ráfordítását vagy itt, vagy amennyiben felmerüléskor megállapítható a terhelendı szakfeladat,
akkor arra kell elszámolni.
A kiadások felosztásának alapja a tényleges igénybevétel, azaz a következık összege:
– a munkára fordított idı alapján elszámolt személyi kiadás,
– a munkához felhasznált anyagérték,
– a munkára személyi kiadás alapján átterhelt rezsiköltség.
A költségvetési szerv saját belsı költségvetésében mőködtetett (nem önállóan gazdálkodó) intézmények esetén a fentiek szerint számított nyomdai kiadás a megfelelı szakfeladatra terhelhetı.
Azon házinyomdák kiadásait, amelyek nem készítenek könyvet, jegyzetet, vagy egyéb értékesítésre kerülı kiadványt, a felmerült ráfordításokat egy összegben át lehet vezetni a 681. számlára.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62
T 61, 62
T 6, 72, 751
T 69

Felosztás

vagy
-

K 311, 321
K 311, 321
K 599
K 61, 62
K 62
K 69
K 61

– Lakóépületek, lakások, szállások kiadásai
Itt kell kigyőjteni a címben megjelölt létesítmények összes üzemeltetési és fenntartási, esetleg bérleti díj kiadásait. A kiadások felosztása a tényleges igénybevétel alapján történik azokra a közvetett
kiadási, illetve szakfeladat számlákra, amelyek érdekében a lakást, a szállást használják.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62
T 61, 62
T 72
T 69

Felosztás
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vagy
-

K 311, 321
K 311, 321
K 599
K 61, 62
K 62
K 69
K 61

– Adatfeldolgozás és számítástechnikai tevékenység kiadásai
Itt kell elszámolni a saját eszközzel, saját szükségletre végzett gépi adatfeldolgozási és egyéb
számítástechnikai tevékenység azon kiadásait, amelyek több szakfeladatot terhelnek és a tevékenység ráfordításait itt tervezte meg a költségvetési szerv.
E számlán kell továbbá elszámolni a saját eszközzel rendelkezı költségvetési szervnél a vásárolt
számítástechnikai szolgáltatások kiadásait is, ha azok a saját eszköz használatával kapcsolatban
válnak szükségessé és közvetlenül egy szakfeladatra sem terhelhetık.
Így itt kell elszámolni:
– a szervezési és programozási,
– az adatrögzítési és
– a gépi adatfeldolgozási, üzemeltetési kiadásokat.
Ugyancsak itt kell elszámolni az adatfeldolgozási és számítástechnikai eszközök fenntartási kiadásait
is.
A számlán összegyőjtött kiadásokat a gépórák, illetve más, a teljesítmény igénybevételét jól tükrözı mutatószám alapján kell felosztani a 6-7. számlaosztály számlái között.
A saját eszközzel nem rendelkezı költségvetési szervnél a bérmunkában végzett adatfeldolgozások és számítástechnikai szolgáltatások kiadásait nem itt, hanem a 6-7. számlaosztály megfelelı
számláin kell elszámolni.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Társüzemi szolgáltatások

T 51-57
T 56121
T 62
T 62

Felosztás

-

K 311, 321
K 311, 321

T 61, 62
T 72, 751
T 69

vagy
-

K 599
K 61, 62

T 51-57
T 56121

-

K 311, 321
K 311, 321

T 631, 632
633, 634
635
T 72

-

K 599

-

K 69

K 62
K 69
K 61

631. Egészségügyi egységek kiadásai
632. Oktatási egységek kiadásai
633. Kulturális egységek kiadásai
634. Múzeumi egységek kiadásai
635. Kutatási tevékenység szakmai kiadásai
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások

Felosztás

639. Többcélú kistérségi társulástól átvett feladatok kiadásai
A fıkönyvi számlán a költségvetési szerv azon feladatok kiadásait számolja el, amelyet a többcélú
kistérségi társulástól bevétellel fedezetten átvett.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 37, 38, 5
T 641
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-

K 311, 321
K 599, 389

Felosztás szakfeladatra

T 72

-

K 69

65. Épületek fenntartásának kiadásai
A számlán kell elszámolni az épületekkel és az azokhoz tartozó berendezésekkel kapcsolatban
felmerült kiadásokat, azaz az épületek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos összes ráfordítást. Itt kell elszámolni az épületek üzemeltetésének személyi kiadásait (a portások, a takarítók
stb.), minden, az épület üzemeltetéséhez és fenntartásához igénybevett anyag- és anyagjellegő
kiadást, beleértve az energiafelhasználás ráfordítását is, a takarítás anyag- és eszközköltségét, a
különféle idegen szolgáltatások kiadásait, az itt elszámolt személyi kiadásokra jutó társadalombiztosítási járulékot. Az épületfenntartás összes kiadásait itt kell elszámolni függetlenül attól, hogy az
idegen szállító vagy saját karbantartó mőhely végezte. Erre a számlára kell átvezetni a 62. Kisegítı
részlegek kiadásai számláról azokat a kiadásokat, amelyek igénybevétele az épületüzemeltetés
érdekében történt, így a kazánház, a szállítás és más egységek kiadásait.
Amennyiben egy épületben több szakfeladattal kapcsolatos tevékenység folyik, és kisegítı részlegek, stb. is üzemelnek az épületben, akkor az épület kiadásait az igénybevétel mértékét kifejezı
mutatószám − az igénybevett négyzetméter − alapján kell felosztani.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Felosztás

T 51-57
T 56121

-

K 311, 321
K 311, 321

T 651
T 6, 7

-

K 599
K 69

67. Vállalkozói részlegek közvetett kiadásai
Itt kell kimutatni az önálló termelı, szolgáltató üzemek közvetett kiadásait, ha azok kizárólag vállalkozási tevékenységek érdekében merülnek fel és nem a kisegítı részlegekben jelennek meg.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Felosztás

T 51-57
T 56121

-

K 311, 321
K 311, 321

T 671
T 751

-

K 599
K 69

68. Központi irányítás kiadásai
Itt kell kimutatni a költségvetési szerv egészére kiterjedı központi irányítás kiadásait. Ide tartoznak
mindazon szervezeti egységek ráfordításai, amelyekben nem kisegítı vagy nem szakmai tevékenységet végeznek, továbbá mindazon kiadások, amelyeket minden költségvetési szervnél a
központi irányítás kiadásaként kell elszámolni.
A költségvetési szerv központi irányítás kiadásai közé a következık tartoznak:
– a központi irányításban foglalkoztatottak összes személyi kiadásai,
– a központi irányítási egységek által beszerzett anyagok és egyéb készletek kiadásai, és az itt
elszámolható kiadáshelyesbítések, úgymint hiányok, többletek, minıségi értékváltozások, a költségvetési szerv összes nyomtatvány- és irodaszer szükséglete, a szakkönyvek és folyóiratok beszerzési kiadásai,
– a belföldi és külföldi utazási és kiküldetési kiadások központi irányításra jutó része,
– a központi irányításra jutó
- villamosenergia,
- szállítás,
- vásárolt élelmezés,
- egyéb szolgáltatás,
– a bankkezelési kiadások, a kamatok és kötbérek, bírságok, büntetések,
– a költségvetési szerv gazdálkodását terhelı közmődíj, posta, bérleti díj,
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–
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–
–
–
–
–

a központi irányításban foglalkoztatottak személyi kiadásaira jutó munkaadót terhelı járulék,
a biztosítási díjak (gépjármőveket terhelı díjak kivételével),
a költségvetési szerv gazdálkodását terhelı hivatali étkezési hozzájárulás összege,
a jogsegélyszolgálat kiadásai,
a propagandaköltségek,
reprezentációs kiadások (áfával együtt)
a kötvénytulajdonosoknak járó kamat,
a költségvetési szerv által más jogi személyek részére fizetett kül- és belföldi tagsági díj,
perköltségek, önellenırzési pótlék,
tárgyi eszközök bérleti, használati díjának központi irányításra jutó része.

A központi irányítás kiadásai a következık szerint oszthatók fel:
– alapvetıen személyi kiadás igényes tevékenységeknél a közvetlenül elszámolt személyi kiadás
alapján,
– a költségviselı számlákon eddig elszámolt összes kiadás alapján.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadások teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Elızetesen felszámított áfa
funkcionális osztályozás szerint
Felmerült kiadások
Felosztás

T 51-57
T 56121

-

K 311, 321
K 311, 321

T 681
T 72, 751

-

K 599
K 69

7. Számlaosztály
TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
A számlaosztály a költségvetésben meghatározott szakfeladat rend (FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS) szerinti tagolásban tartalmazza a jóváhagyott költségvetési elıirányzatot és a teljesített
kiadásokat az 1., 2., 3., 4. és 5. számlaosztály megfelelı számláin kimutatott elıirányzatokkal és
kiadásokkal azonos összegben. A szakfeladat kiadása közvetlen és közvetett kiadásokból tevıdik
össze.
71. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELİIRÁNYZATA
72. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELİIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
A számlacsoporton belül a költségvetési szerv saját – az általa végzett alaptevékenységek – igénye szerint nyithat és vezethet számlákat a megfelelı szakfeladathoz rendelten.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák
A Szakfeladatrend-ben meghatározottak szerint.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat

T 497, 498

-

K 71

Kiadási elıirányzat teljesítése

T 72

-

K 199, 279
389, 459,
479, 599

741. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai elıirányzata
751. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadási elıirányzatának teljesítése
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek kiadásai és ráfordításai ezen a fıkönyvi számlán szerepelnek a Szakfeladatrend-ben megjelölt szakfeladaton.
Fıkönyvi összefüggések:
T 497, 498

Kiadási elıirányzat
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-

K 741

Kiadási elıirányzat teljesítése

T 751

-

K 199, 279
389, 459
479, 599

742. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli
kiadások elszámolásának elıirányzata
752. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli
kiadások elszámolása elıirányzatának teljesítése
A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység tárgyévi vagy az elızı évi eredményét alaptevékenységre használja fel, úgy a kiadásokat pénzforgalom nélkül ezen a fıkönyvi számlán is el kell
számolni.
Fıkönyvi összefüggések:
Kiadási elıirányzat

T 497, 498

-

K 742

Kiadási elıirányzat teljesítése

T 752

-

K 599

771. FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK KIADÁSI ELİIRÁNYZATA
772. FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK KIADÁSI ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
Fıkönyvi összefüggések:
Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzata

T 497, 498

-

K 771

Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzat teljesítése

T 772

-

K 459

9. Számlaosztály
BEVÉTELEK ELİIRÁNYZATA ÉS ELİIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
Ebben a számlaosztályban tartja nyilván a költségvetési szerv a költségvetési számlájára beérkezett bevételt, a pénzforgalom nélkül igénybevett pénzmaradványt és vállalkozási eredményt közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti csoportosításban.
91. INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
911. Közhatalmi bevételek
Itt számolják el a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos bevételeket.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevétel
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 999

-

K 9112
K 992

912. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek
A számlacsoporthoz kapcsolódó fıkönyvi számlákat az alkalmazott tevékenységek alapján (alap,
vállalkozási) tovább kell részletezni, annak érdekében, hogy a megfelelı szakfeladaton kimutathatóak legyenek.
91221. Áru- és készletértékesítés bevételi elıirányzatának teljesítése
Azon bevételeket, amelyek a költségvetési szerv feladatainak (alap-, kisegítı, kiegészítı, vállalkozás) ellátása során vásárolt vagy saját elıállítású készletek rendszeres, vagy eseti értékesítése
kapcsán keletkeztek, ezen a fıkönyvi számlán kell elszámolni.
Pl.
− nyomdai tevékenység keretében elıállított kiadvány, okmány, nyomtatvány, oklevél, folyóirat, zárjegy, rendszám,
− elhasználódott, selejtezett készlet, szınyeg, hulladék, alkatrész, göngyöleg stb.
Fıkönyvi összefüggések:
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Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 311, 321
T 999

-

K 91221
K 992, 9951

91222. Szolgáltatások ellenértéke bevételi elıirányzatának teljesítése
Azon bevételeket, amelyek a költségvetési szerv az alap-, kisegítı, kiegészítı és vállalkozási tevékenysége során nyújtott szolgáltatásból származnak, ezen a fıkönyvi számlán kell elszámolni.
Pl. − költségtérítéses oktatás, vizsgára felkészítés, vizsgáltatás, képzés, tanfolyam, konzultáció,
rendezvény, konferencia,
− belépıjegyek értékesítése,
− közzététel, hirdetés, reklám, szerkesztés, közbeszerzési szolgáltatás, pályázati anyag értékesítése,
− fordítás, tolmácsolás, adatfeldolgozás, kiállítás,
− irodai szolgáltatás, iratmásolás, nyomdai szolgáltatás, pénzügyi tevékenység, letéti pénzkezelés stb.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 311, 321
T 999

-

K 91222
K 992, 9951

91229. Egyéb sajátos bevétel elıirányzatának teljesítése
Azon bevételeket, amelyek valamilyen feladathoz kapcsolódóan a teljesített kiadáshoz pótlólagos
forrást jelentenek, ezen a fıkönyvi számlán kell elszámolni.
Pl.
− közbeszerzési ajánlati biztosíték, pályázati díj,
− a közérdekő adatok kérelemre történı szolgáltatással kapcsolatos díj, statisztikai adatok
átadása, információ értékesítés,
− adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének megtérítése,
− költségtérítés stb.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 311, 321
T 999

-

K 91229
K 992

913. Intézmények egyéb sajátos bevételei
Itt kell elszámolni a bérleti és lízingdíj, intézményi ellátási díj, alkalmazottak térítésének bevételeit.
Ezenkívül a kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételeit, az alkalmazottak kártérítési és egyéb
térítési bevételeit.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Bevétel befizetése
funkcionális osztályozás szerint

T 311,321
T 999

-

K 9132
K 992, 9951

Alkalmazottak étkezési térítési díjbevétele
A saját konyhán történı élelmiszer elıállításának költségelszámolása a 62. „Egyéb kiegészítı részlegek kiadásai” tételnél került megállapításra. A vásárolt élelmezés esetén az élelmezés nyersanyagköltségét a szállító számlája alapján kell megállapítani.
Mindkét esetben ez a költség jelenti az alkalmazotti térítési díj összegét áfa felszámítása nélkül.
Fıkönyvi összefüggések:
Természetbeni juttatás elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 51424
T 71
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-

K 499
K 599

közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Térítési díj elszámolása
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 499
T 999

-

K 91323, 91923
K 992

T 311,321
T 999

-

K 91323, 91923
K 992

914. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei
A költségvetési szerv saját nevében vásárolt és harmadik személlyel kötött szerzıdés alapján neki
részben vagy egészben, de változatlan formában − de nem feltétlenül változatlan áron − a szolgáltatást tovább értékesíti, ennek bevételeit itt kell elszámolni.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Bevétel befizetése
funkcionális osztályozás szerint

T 311,321
T 999

-

K 9142
K 992

916. Kamatbevételek
A költségvetési szerv ezen fıkönyvi számlán számolja el a betétek utáni, és az egyéb kamatbevételeket.
Ugyancsak itt kerül elszámolásra a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok eladásakor (beváltásakor) kapott kamat, bevételt követıen, valamint ezen értékpapírok
vételárában lévı kamatbevételt csökkentıen.
Fıkönyvi összefüggések:
Bankbetétek utáni és egyéb kamat bevételi elıirányzat
teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Bevétel befizetése
funkcionális osztályozás szerint

T 311, 321

-

T 999

-

K 91621
91624
K 992, 9951

917. Realizált árfolyamnyereség
Itt kell elszámolni a valutakészletek-, devizaszámlán lévı deviza forintra történı átváltásakor elszámolt árfolyamnyereséget, ill. év végi értékeléskor az MNB hivatalos árfolyamán megállapított
árfolyamnyereséget, ha ez jelentıs.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
Bevétel befizetése
funkcionális osztályozás szerint

T 311, 321
T 999

-

K 9172
K 992, 9951

919. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
Ezen a fıkönyvi számlán kell elszámolni az áfa bevételeket, visszatérüléseket olyan részletességgel, hogy megállapítható legyen, hogy a költségvetési szerv egyedi vagy csoportos adóalanyisági
körbe tartozik, ill. egyenes vagy fordított adózás kapcsolódik a gazdasági eseményhez.
Fıkönyvi összefüggések:
1. Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
az adóhatóságtól
2. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés
az adóhatóságtól
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T 321
T 999

-

K 91921
K 992, 9951

T 321
T 999

-

K 91922
K 992, 9951

3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

T 321
T 999

-

K 91923
K 992, 9951

4. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

T 321
T 999

-

K 91924
K 992, 9951

T 321
T 999

-

K 91925
K 992, 9951

T 321
T 999

-

K 91929
K 992, 9951

5. Fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és
szolgáltatások miatti áfa bevétel
6. Számlahelyesbítés miatti áfa bevétel

93. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK
931. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
A költségvetési szerv által értékesített épületek, építmények, földterületek, gépek, berendezések,
jármővek, tenyészállatok, immateriális javak értékesítésébıl származó bevételeket, elızı évek
beruházási elıleg visszatérülését itt számoljuk el.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 999

-

K 9312
K 992, 9951

94. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBİL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
941. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
A költségvetési szerv a felügyeleti szervtıl mőködési, felhalmozási célú támogatásban részesül,
ezen bevételeket kell a fıkönyvi számlán elszámolni.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 321
T 999

-

K 9412
K 992

98. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
981. Elızı évi elıirányzat- pénzmaradvány igénybevétele
Az elızı évi gazdálkodás eredményeként megállapított pénzmaradványt tartalékként kezeljük,
igénybevétele jutalmazás céljára, dologi kiadások fedezetére, tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra, állami támogatás visszautalására történhet.
Fıkönyvi összefüggések:
Pénzmaradvány igénybevétele
közgazdasági osztályozás szerint
- befizetési kötelezettséghez
- gazdálkodáshoz
funkcionális osztályozás szerint

T 4214
T 42121, 42122 T 999

K 98121, 98122
K 98121, 98122
K 992

982. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány felhasználása alaptevékenységre
A költségvetési szerv a vállalkozási maradványát az alaptevékenységi kiadásokra használja fel.
Fıkönyvi összefüggések:
Eredmény igénybevétel teljesítése
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közgazdasági osztályozás szerint
vállalkozási maradvány felhasználása
elkülönített maradvány felhasználása
funkcionális osztályozás szerint

T 4222
T 4223
T 999

-

K 9822
K 9822
K 9951

Vállalkozási maradvány felhasználása vállalkozási tevékenységre
A költségvetési szerv vállalkozási maradványát a vállalkozási tevékenységre használja fel, ebben
az esetben az eredményt a mindenkori társasági adóval azonos mértékő befizetési kötelezettség
terheli.
Fıkönyvi összefüggések:
Eredmény igénybevétel teljesítése
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint
Eredmény igénybevétele befizetési kötelezettséghez
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 4222
T 999

-

K 9822
K 9951

T 4224
T 999

-

K 9822
K 9951

983. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevétel elszámolása
Tárgyévben képzıdı eredmény igénybevétele alaptevékenységre
Ezen a fıkönyvi számlán kell elszámolni a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységébıl tárgyévben képzıdı eredmény terhére az alaptevékenységhez igénybevett pénzforgalom nélküli bevételt.
Fıkönyvi összefüggések:
Pénzforgalom nélküli elszámolás
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 4221
T 999

-

K 9832
K 9952

Elızı években képzıdött eredmény igénybevétele alaptevékenységre
Ezen a fıkönyvi számlán kell elszámolni a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységébıl elızı
években képzıdött eredménye terhére az alaptevékenységhez igénybevett pénzforgalom nélküli
bevételt.
Fıkönyvi összefüggések:
Pénzforgalom nélküli elszámolás
közgazdasági osztályozás szerint
funkcionális osztályozás szerint

T 4221
T 999

-

K 9832
K 9952

984. Zárolt bevételi elıirányzat számla
Ha a bevételi elıirányzat felhasználását jogszabály zárolja, akkor ezen a fıkönyvi számlán – legalább kiemelt elıirányzatonkénti tagolásban – kell nyilvántartásba venni, csak közgazdasági osztályozás szerint. Összegének meg kell egyezni a zárolt kiadási elıirányzattal.
Az év végén nem maradhat egyenlege. Ha nem kerültek elvonásra, akkor az eredeti bevételi elıirányzatra kell visszavezetni.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat átvezetése

T 94

-

K 984

985. Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása
9851. Eszközök leltározási többlete
98511. Befektetett eszközök leltározási többlete
98512. Forgóeszközök leltározási többlete
A fıkönyvi könyvelés az 1., 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
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9852. Ajándékként, hagyatékként kapott eszközök állománya
98521. Ajándékként, hagyatékként kapott befektetett eszközök állománya
98522. Ajándékként, hagyatékként kapott forgóeszközök állománya
A fıkönyvi könyvelés az 1., 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
9853. Térítés nélkül átvett eszközök, kapott szolgáltatások állománya
98531. Térítés nélkül átvett befektetett eszközök, illetve felhalmozási jellegő kapott
szolgáltatások állománya
98532. Térítés nélkül átvett forgóeszközök, illetve mőködési jellegő kapott szolgáltatások állománya
A fıkönyvi könyvelés az 1., 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
9854. Elengedett, elévült kötelezettség állománya
A fıkönyvi könyvelés az 43, 44, 45. számlacsoport megfelelı számlájánál található.
9855. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – más által átvállalt kötelezettség állománya
9856. Gt. alapításakor, tıkeemeléskor a létesítı okiratban meghatározott vagyontárgyak állománya
A fıkönyvi könyvelés az 1. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
9857. Gt. jogutód nélküli megszőnésekor, illetve átalakulásakor a megszőnt részesedés ellenében kapott eszközök, illetve tıkeleszállításakor a bevont részesedés
fejében átvett eszközök állománya
A fıkönyvi könyvelés az 1. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
9858. Saját elıállítású eszközök aktiválása
98581. Saját termeléső készletek állományváltozása
98582. Saját elıállítású befektetett eszközök aktivált értéke
A fıkönyvi könyvelés az 1., 2. számlaosztály megfelelı számlacsoportjánál található.
9859. Egyéb pénzforgalom nélküli közgazdasági bevételek
98591. Bekerülési értéknek nem minısülı különbözetek
98592. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott engedmény
986. Forgatási célú finanszírozási mőveletekkel finanszírozható hiány elıirányzata
Amennyiben a költségvetési szerv költségvetése hiányt mutat, azt forgatási célú finanszírozási
mővelettel kívánja finanszírozni, az elıirányzatot ezen a számlán kell megtervezni.
99. BEVÉTELEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS SZERINTI ELSZÁMOLÁSA
991. Alaptevékenységek költségvetési bevételi elıirányzata
992. Alaptevékenységek költségvetési bevételi elıirányzatának teljesítése
Ez a számla arra szolgál, hogy a funkcionális osztályozás szerint mind a jóváhagyott elıirányzatokat,
mind azok teljesítését itt mutassa ki a költségvetési szerv, függetlenül attól, hogy azok melyik számlaosztályban kerültek elszámolásra. A 91-98. számlacsoportban elszámolt bevételek másodlagos elszámolásánál a 999. Bevételek átvezetése számlát, egyéb esetben a megfelelı átvezetési számlát
kell alkalmazni.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat
Bevételi elıirányzat teljesítése

T 991
T 199, 279, 459 479, 499
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K 497, 498
K 992

9941. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételeinek elıirányzata
9951. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei elıirányzatának teljesítése
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat
Bevételi elıirányzat teljesítése

T 9941
T 199, 279, 459 479, 999

K 497, 498
K 9951

9942. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli bevételek elszámolásának elıirányzata
9952. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti tartalékhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása elıirányzatának teljesítése
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat
Bevételi elıirányzat teljesítése

T 9942
T 999

-

K 497, 498
K 9952

9971. Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzata
9972. Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzat teljesítése
Ez a számla arra szolgál, hogy a funkcionális osztályozás szerint jóváhagyott elıirányzatokat,
mind azok teljesítését itt mutassa ki a költségvetési szerv, függetlenül attól, hogy azok melyik
számlaosztályban kerültek elszámolásra.
Fıkönyvi összefüggések:
Bevételi elıirányzat
Bevételi elıirányzat teljesítése

T 9971
T 459

-

K 497, 498
K 9972

999. Bevételek átvezetési számla
Technikai számla, a bevételek funkcionális osztályozás szerinti könyvelésénél a 992, 995. 997.
fıkönyvi számlák ellenszámlája.

0. Számlaosztály
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK
A számlaosztály tartalmazza a befektetett eszközök és forgóeszközök nyilvántartási számláit és
ellenszámláit. A számlaosztály azon idegen eszközök nyilvántartására szolgál, amelyeket a költségvetési szerv kezelésére bíztak (bérbevett, bizományba vett eszközök), illetve a mérleg fordulónapján még függı, jövıbeni követelést jelentenek. A kötelezettségek nyilvántartási számláin a
mérlegen kívüli, biztos jövıbeni kötelezettséget képezı idegen források mutathatók ki (pl.: garanciavállalással, kezességvállalással kapcsolatos függı kötelezettségek).
Itt kell kimutatni a költségvetés kiadási elıirányzata terhére vállalt kötelezettséget, kiemelt elıirányzati csoportosításban, a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelıen.
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
A számlát a 091. Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámlájával szemben kell megnyitni és
folyamatosan vezetni.
A számlához kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybıl kitőnik, hogy a
költségvetési szerv kitıl és milyen értékben kapott (bérbe vett, bizományba átvett) befektetett eszközöket.
Fıkönyvi összefüggések:
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- ideiglenesen átadott (átvett) befektetett eszköz
- visszaadott (visszakapott) befektetett eszközök értékének kivezetése

01
091

-

091
01

02. KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
A számlát a 092. Készletek nyilvántartási ellenszámlájával szemben kell megnyitni és folyamatosan vezetni.
A számlához kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybıl kitőnik, hogy a
költségvetési szerv kitıl és milyen értékben kapott (bérbe vett, bizományba átvett) készleteket
Fıkönyvi összefüggések:
- átadott (átvett) készletek
- visszaadott (visszakapott) eszközök értékének kivezetése

02
092

-

092
02

03. KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
A számlát a 093. Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási ellenszámlájával szemben kell
megnyitni és folyamatosan vezetni.
A számlához kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybıl kitőnik, hogy a
költségvetési szervnek kivel szemben van követelése (le nem zárt peres ügyek, az egyéb hosszú
lejáratú követelések esetében a szerzıdés szerint járó, de nem esedékes kamat összege, stb.)
Fıkönyvi összefüggések:
- követelés keletkezése
- követelés rendezése

03
093

-

093
03

04. KÖTELEZETTSÉGEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
A számlát a 094. Kötelezettségek nyilvántartási ellenszámlájával szemben kell megnyitni és folyamatosan vezetni.
Itt kell kimutatni a költségvetési szerv garanciavállalásaival, kezességvállalásaival kapcsolatos
függı kötelezettségeket.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák:
041. Függı kötelezettségek nyilvántartási számlája
042. EU támogatási programokkal, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos függı kötelezettség
043. Biztos jövıben kötelezettségek nyilvántartási számlája
Fıkönyvi összefüggések:
– kötelezettségek keletkezése
– kötelezettségek teljesítése
– garanciavállalás keletkezése

04
094
04

-

094
04
094

07. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁJA
Ezt a számlát az Ámr. 134.§-ának (4) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell vezetni. A gazdasági mőveletek, események hatását az analitikus nyilvántartásokból készített összesített bizonylat alapján le kell könyvelni, a tárgynegyedévet követı hónap 15. napjáig.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák
071. Felhalmozási kiadások kötelezettségvállalás állománya
072. Támogatásértékő kiadások, pénzeszközátadások kiadási elıirányzatával kapcsolatos kötelezettségvállalások állománya
074. Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzatával kapcsolatos kötelezettségvállalások állománya
075. Mőködési kiadások kötelezettségvállalás állománya
Fıkönyvi összefüggések:
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– kötelezettségvállalások keletkezése
– kötelezettségvállalások teljesítése

07
097

-

097
07

09. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK
A számlacsoport a befektetett eszközök; készletek; követelések, pénzügyi elszámolások; kötelezettségek; kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámláit tartalmazza.
Alkalmazandó fıkönyvi számlák
091. Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámlája
092. Készletek nyilvántartási ellenszámlája
093. Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási ellenszámlája
094. Kötelezettségek nyilvántartási ellenszámlája
097. Kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámlája
0971. Felhalmozási kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámlája
0972. Támogatásértékő kiadások, pénzeszközátadás kötelezettségvállalása nyilvántartási
ellenszámlája
0974. Finanszírozási mőveletek kötelezettségvállalása nyilvántartási ellenszámlája
0975. Mőködés kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámlája
099. Kötelezettségvállalások technikai átvezetési számlája
A fıkönyvi összefüggéseket a kapcsolódó nyilvántartási számlák leírása tartalmazza.
III.
ZÁRLATI FELADATOK, ÉV VÉGI ZÁRLATI TÉTELEK

HAVI ZÁRLATI FELADATOK
A havi zárlat folyamán a következı egyeztetéseket kell elvégezni:
– a bankszámlák egyenlegeinek egyeztetése a havi utolsó pénzforgalmi számlakivonat adataival,
– a pénztárjelentés adatainak egyeztetése a fıkönyvi pénztárszámla adataival,
– havi áfa bevallást készítı költségvetési szerveknél a bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetésekkel,
– a különbözı pénzforgalmi számlákon könyvelt bevételek és kiadások egyeztetése az átvezetési számlákon elszámolt bevételekkel és kiadásokkal,
– a havi pénzforgalom egyeztetése (pénz- és bankszámlák nyitó egyenlege (+) havi pénzforgalmi
bevételek (-) havi pénzforgalmi kiadások = pénz- és bankszámlák hó végi záró egyenlege)
NEGYEDÉVES ZÁRLATI FELADATOK
A szervezetnek a saját, illetve a más szervezethez rendelt eszközeinek és forrásainak alakulásáról
negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó
analitikus nyilvántartásaiból összeállított mérleg-jelentést kell készíteni.
A negyedéves zárlat egyeztetési feladatai a havi zárási feladatokon túlmenıen a következık:
– negyedéves áfa bevallást készítı költségvetési szervek esetében a bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetésekkel,
– a beruházási és felújítási számlák egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal,
– a függı, átfutó, kiegyenlítı és továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások forgalmának egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal, a rendezendı tételek lekönyvelése.
Könyvelési feladatok: (a könyvelési tételek az egyes számlaosztályokban illetve az év végi zárlati
feladatoknál bemutatva)
A könyvelést a tárgynegyedévet követı hónap 15. napjáig kell elvégezni.
– a befejezetlen beruházások állományváltozásának könyvelése
– a tárgynegyedévben üzembe helyezett beruházások és felújítások könyvelése a megfelelı fıkönyvi állományi számlákra
– a befektetett pénzügyi eszközök állományában bekövetkezett változások könyvelése:
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részesedések, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok állományváltozása
tartós kölcsönök állományváltozása (az analitikus nyilvántartásból készített összesítı kimutatás (feladás) alapján)
a vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományváltozásának könyvelése,
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományváltozásának könyvelése,
terv szerinti értékcsökkenések elszámolása, lekönyvelése,
készletek állományváltozásának könyvelése. Ezt a mennyiségben és értékben folyamatosan
vezetett analitikus nyilvántartásokból készletváltozási jogcímenként készített összesítı bizonylat
(feladás) alapján kell elvégezni. A beszerzéseket, a térítésmentes átvételeket tıkenövekedésként, a felhasználást, értékesítést tıkecsökkenésként kell könyvelni a megfelelı készletszámlával szemben,
rövid lejáratú támogatási kölcsönök állományváltozásának könyvelése (az analitikus nyilvántartásból készített összesítı kimutatás /feladás/ alapján),
követelések állományváltozásának könyvelése. Ezt a mennyiségben és értékben folyamatosan
vezetett analitikus nyilvántartásokból a követelés változásának jogcíme szerint készítetett öszszesítı bizonylat (feladás) alapján kell elvégezni,
az elıirt követelések (áfát is tartalmazó) összegét növekedésként, a pénzügyileg rendezett követelések értékét csökkenésként kell figyelembe venni a megfelelı tıkeváltozás számlával
szemben,
értékpapírok állományváltozásának könyvelése,
hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozásának könyvelése,
rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozásának könyvelése,
a kötelezettségvállalások lekönyvelése a 0. számlaosztályban az analitikus nyilvántartásokból
készült összesítı bizonylat alapján (a kötelezettségvállalást a Polisz rendszer automatikusan állítja elı a megfelelıen berögzített szerzıdések szerinti adatok alapján)
-

–
–
–
–

–
–

–

–
–
–
–

FÉLÉVES ZÁRLATI FELADATOK
A féléves zárlati feladatok a negyedéves zárlati és a havi zárási feladatokon túlmenıen a következık:
– Elıirányzat-módosítások egyeztetése,
– Fıkönyvi kivonat készítése az I. féléves beszámoló elkészítéséhez.
ÉVES ZÁRLATI FELADATOK
Az év végi zárlati elszámolásokhoz kapcsolódó feladatokat és ezek idıbeli ütemezését a Számviteli politika és a Számlarendhez kapcsolódóan elkészített szabályzatok tartalmazzák.
Az év végi zárási feladatok magukba foglalják a havi, negyedéves, féléves munkálatokat.
Ezeken kívül speciális év végi zárlati feladatok is jelentkeznek, melyek a következık:
– A leltározási feladatokat el kell végezni és össze kell állítani a leltárt amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza az eszközöket, forrásokat mennyiségben és értékben,
– A leltározást követıen meg kell állapítani a hiányt és többletet, majd a leltárt értékelni kell, hogy
a könyvviteli mérlegben megfelelı értékben szerepeljenek,
– Valamennyi, az év végén meglévı, bankszámla december 31-ei számlakivonatát egyezetni kell
a megfelelı fıkönyvi számlával,
– Függı, átfutó, kiegyenlítı és továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások és bevételek forgalmi
számláinak egyeztetése a kapcsolódó leltárral.
Össze kell győjteni azokat az információkat, melyek alapján az alábbi feladatok elvégezhetık:
– Terven felüli értékcsökkenések elszámolása, visszaírása,
– Értékvesztések elszámolása, visszaírása,
– Értékhelyesbítések elszámolása, visszaírása,
– Valuta és devizaszámlák záróértékének megállapítása,
– Külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok árfolyamkülönbözete.
A zárlati feladatok befejezését követıen végezzük a éves szintő zárlati könyvviteli feladatokat.
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ÉV VÉGI KÖNYVELÉSI ZÁRLATI TÉTELEK
1. Elıirányzat zárás
a) Kiadási elıirányzat
- közgazdasági osztályozás szerint

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok
elıirányzat számlái

- funkcionális osztályozás szerint
Alaptevékenységek kiadási elıirányzata
Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzata
Vállalkozási tevékenység különféle kiadásainak elıirányzata
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások elszámolásának elıirányzata

K 496

T 71
T 771

-

K 496
K 496

T 741

-

K 496

T 742

-

K 496

b) Bevételi elıirányzat
- közgazdasági osztályozás szerint

T 496

- funkcionális osztályozás szerint
Alaptevékenységek kiadási elıirányzata
Vállalkozási tevékenység különféle kiadásainak elıirányzata
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások elszámolásának elıirányzata
Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzata

- K 1, 2, 4, 9
számlaosztályok
elıirányzat számlái

T 496

-

K 991

T 496

-

K 9941

T 496
T 496

-

K 9942
K 9971

2. Teljesítések zárása
a) Kiadások teljesítése
- közgazdasági osztályozás szerint

T 199, 279,
389, 459,
599
- K 1, 2, 3, 4, 5
számlaosztályok
elıirányzat teljesítési számlái

- funkcionális osztályozás szerint
Alaptevékenység kiadási elıirányzat teljesítése
Finanszírozási mőveletek kiadási elıirányzat teljesítése
Vállalkozási tevékenység különféle kiadásai
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli kiadások elszámolása elıirányzatának teljesítése

T 494

-

K 72

T 494
T 495

-

K 772
K 751

T 495

-

K 752

-

K 199, 279
459, 999

-

K 494
K 495

b) Bevételek teljesítése
- közgazdasági osztályozás szerint

T 1, 2, 4, 9
számlaosztályok
elıirányzat teljesítési
számlái

- funkcionális osztályozás szerint
Alaptevékenység esetén
Vállalkozási tevékenység különféle bevételei
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T 992
T 9951

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti pénzforgalom nélküli bevételek elszámolása elıirányzatának teljesítése
Finanszírozási mőveletek bevételi elıirányzatának teljesítése

T 9952

-

K 495

T 9972

-

K 494

T

K

494
4223

4214
4222

3. Tartalékok rendezése
Elızı évi pénzmaradvány tartalék elszámolásának átvezetése
Fel nem használt elkülönített eredmény átvezetése
4. Tartalék megállapítása
- alaptevékenység esetén

494

4211
vagy

4211
- vállalkozási tevékenység esetén

494

495

4221
vagy

4221
T

495
K

593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593
593

1121
1122
1123
1124
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1312
1322
142

41333

593

41334
41335
593
4381
4382
112
122
1312
1322
142
5933

593
593
166
593

5951

1182

5. Értékcsökkenés elszámolása
Alapítás, átszervezés értékcsökkenése
Kísérleti fejlesztés értékcsökkenése
Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése
Szellemi termékek értékcsökkenése
Földterületek értékcsökkenése
Telek értékcsökkenése
Épületek értékcsökkenése
Egyéb építmények értékcsökkenése
Ültetvények értékcsökkenése
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökkenése
Folyamatban lévı beruházások értékcsökkenése
Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése
Jármővek értékcsökkenése
Tenyészállatok értékcsökkenése
A tervszerinti értékcsökkenés tıkeváltozásként való elszámolása
A terven felüli értékcsökkenés tıkeváltozásként való elszámolása
Vagyonkezelésbe vett vagyon csökkenésének elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

Tıkeváltozásként történı elszámolása

5933

41334
41335

6. Értékvesztés
a) Értékvesztés elszámolása
Immateriális javak beruházására adott elıleg értékvesztése
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Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elıleg értékvesztése
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott
elıleg értékvesztése
Jármővek beruházására adott elıleg értékvesztése
Tenyészállatok beruházására adott elıleg értékvesztése
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékvesztése
Hosszú lejáratú követelések értékvesztése
Vásárolt készletek értékvesztése
Saját termeléső készletek értékvesztése
Kölcsönök értékvesztése
Követelések értékvesztése
Értékpapírok értékvesztése
Tıkeváltozás
b) Elszámolt értékvesztés visszaírása
Immateriális javak beruházására adott elıleg értékvesztésének visszaírása
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok beruházására adott elıleg értékvesztésének visszaírása
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott
elıleg értékvesztésének visszaírása
Jármővek beruházására adott elıleg értékvesztésének viszszaírása
Tenyészállatok beruházására adott elıleg értékvesztésének
visszaírása
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztésének visszaírása
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékvesztésének
visszaírása
Hosszú lejáratú követelések értékvesztésének visszaírása
Vásárolt készletek értékvesztésének visszaírása
Saját termeléső készletek értékvesztésének visszaírása
Kölcsönök értékvesztésének visszaírása
Követelések értékvesztésének visszaírása
Értékpapírok értékvesztésének visszaírása
Tıkeváltozás

5951

1282

5951
5951
5951
5951
5951
5951
5951
5951
5951
5951
5951
41236

13182
13282
1482
1751
1752
198
24
26
278
288
298
5951

1182

5952

1282

5952

13182

5952

13282
T

5952
K

1483

5952

1751

5952

1752
198
24
26
278
288
298
5952

5952
5952
5952
5952
5952
5952
5952
41336

119

4172

129
1319
1329
149
179
4172

4172
4172
4172
4172
4172
119

4172

129

4172

1319

7. Állományváltozások könyvelése az egyes gazdasági
eseményeknél (készletek, követelések, kötelezettségek,
értékhelyesbítések)
8. Értékhelyesbítés elszámolása, visszaírása
Tételes könyvelés a fıkönyvi számlákhoz kapcsolódó
gazdasági események között
Immateriális javak értékhelyesbítése
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése
Jármővek értékhelyesbítése
Tenyészállatok értékhelyesbítése
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékhelyesbítése
Immateriális javak értékhelyesbítés visszaírása
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékhelyesbítés
visszaírása
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítés visszaírása
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Jármővek értékhelyesbítés visszaírása
Tenyészállatok értékhelyesbítés visszaírása
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékhelyesbítés visszaírása

4172
4172

1329
149

4172

179

Költségvetési függı kiadások

39111

39112

Költségvetési átfutó kiadások

39211
39221
39231
39241
39251
39261
39291

39212
39222
39232
39242
39252
39262
39292

Költségvetési kiegyenlítı kiadások

39411

39412

Költségvetési függı bevételek

48111

48112

Költségvetési átfutó bevételek

48211
48221
48241
48251
48261

48212
48222
48242
48252
48262

Költségvetési kiegyenlítı bevételek

48311
T

48312
K

Költségvetési függı kiadások

39112

39111

Költségvetési átfutó kiadások

39212
39222
39242
39252
39262
39292

39211
39221
39241
39251
39261
39291

Költségvetési kiegyenlítı kiadások

39412

39411

Költségvetési függı bevételek

48112

48111

Költségvetési átfutó bevételek

48212
48222
48242
48252
48262

48211
48221
48241
48251
48261

Költségvetési kiegyenlítı bevételek

48312

48311

4871
4872
4871
4872

4642
4652
4712
4722

493

1

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások, bevételek forgalmi
számlájának átvezetése az állományi számlára
- Tartozik elıjelő forgalom esetén

- Követel elıjelő forgalom esetén

10. Továbbadási célú bevételek átvezetése
Amennyiben a 487. számlának van egyenlege, úgy:
Államháztartáson belülrıl kapott mőködési
Államháztartáson belülrıl kapott felhalmozási
Államháztartáson kívülrıl kapott mőködési
Államháztartáson kívülrıl kapott felhalmozási
11. Mérlegszámlák zárása
- Tartozik elıjelő számlák
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esetleg:
412

493
493
493

2
3

493
493

4214
4224

4

493

(kivéve az értékcsökkenési számlák)
- Követel elıjelő számlák
értékcsökkenési számlák
493
12. Fıkönyvi kivonat készítése
A könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi jelentés bizonylati alátámasztásaként fıkönyvi kivonatot kell
készíteni az éves (féléves) beszámoló összeállítását megelızıen.
Fıkönyvi számla

Számlák

száma, neve

T
K
Nyító egyenlege

T
K
Forgalma

T
K
Egyenlege

Kötelezettségvállalási számlák
Elıirányzat számlák
Forgalmi számlák
Állományi számlák
Összesen
IV.
KÖNYVVITELI MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Eszközök
A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök

III.

11. számlacsoport fıkönyvi számlái
12.
- " - " 13.
- " - " 14.
- " - " 17.
- " - " -

Befektetett pénzügyi eszközök
19.
- " - " -

B. Forgóeszközök
I.
Készletek
22.
- " - " 23.
- " - " 24.
- " - " 25.
- " - " 26.
- " - " II. Követelések
28.
- " - " IV. Pénzeszközök
32.
- " - " 35.
- " - " V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

21. számlacsoport fıkönyvi számlái

Források

518

27.

- " -

- " -

31.

- " -

- " -

39.

- " -

- " -

D. Saját tıke

41. számlacsoport fıkönyvi számlái

E. Tartalékok

42. .

- " -

- " -

43. .
44. .

- " - " -

- " - " -

48. .

- " -

- " -

F. Kötelezettségek
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
45. .
- " - " III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
V.

AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS ÉS A FİKÖNYVI KÖNYVELÉS KAPCSOLATRENDSZERE
1. A befektetett eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások
–

Az immateriális javak és tárgyi eszközök fıkönyvi könyveléséhez a bruttó értékkel számszerően megegyezı analitikus nyilvántartás vezetése a KATAWIN nyilvántartási rendszerben
történik.
Az analitikus nyilvántartásba az eszközöket egyedileg kell feljegyezni, melynek legalább a következı adatokat kell tartalmaznia:
= az eszközök azonosításához szükséges adatokat,
= a beszerzés, létesítés idıpontját,
= használatba vételének idıpontját,
= bekerülési értéket (bruttó érték)
= az értékcsökkenési leírási kulcsot,
= a bruttó érték állományát, elszámolt értékcsökkenést, és ezek változásait.
Az analitika vezetéséért felelıs személy: Csényi István
Az analitikus nyilvántartást minden negyedévet követı hó 15. napjáig kell a fıkönyvi könyvelés (1. számlaosztály) állományi, értékcsökkenési, forgalmi számláival egyeztetni.
Az egyeztetésért felelıs személyek: Csényi István, Poharelecné Rácz Ildikó
A fıkönyvi könyveléssel való egyeztetés módja: fıkönyvi számlák szerinti összesített egyeztetés

A kisértékő (100 ezer forint beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és a
folyamatban maradó beruházások nyilvántartása is a KATAWIN nyilvántartási rendszerben történik.
Az analítikus nyilvántartás vezetéséért felelıs személy: Csényi István
Az egyeztetésért felelıs személyek: Csényi István, Poharelecné Rácz Ildikó
A fıkönyvi könyveléssel való egyeztetés módja: a fıkönyvi számlák szerinti összesített könyvelés
egyeztetése az analítikával.
2. Készletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások
Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve használatban lévı munkahelyi készleteket, de
mennyiségi nyilvántartást ezekrıl is vezetni kell.
Értelemszerően a használatban lévı készleteket tartalmazó mennyiségi nyilvántartásban csak az
egyszeri igénybevétellel el nem használódott készleteket (pl. textíliák, szerszámok, munka és védıruhák) kell szerepeltetni.
A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan mőködı, de nem önállóan gazdálkodó intézményei nem rendelkeznek raktárral, így a beszerzett készletek azonnal a munkahelyre kerülnek, tehát használtnak, használatban lévınek minısülnek.
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Ennek megfelelıen fenti szervezeteknek kizárólag mennyiségi nyilvántartást kell vezetni.
A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan mőködı, de nem önállóan gazdálkodó intézményei beszerzéseiket költségként elszámolják, a kézi raktárakban meglévı készletekrıl csak
mennyiségi nyilvántartást vezetnek.
A készletek nyilvántartásba vételérıl a beszerzési számlák, bizonylatok felhasználásával kell gondoskodni.
A készletnyilvántartás számítógépes rendszer keretében történik az „X-raktár III” program felhasználásával.
Az analitikus vezetéséért felelıs személy: Ugrainé Gróf Éva, Turna Lajos, Lidákné Vince Judit
3. Követelésekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások
Az analitikus nyilvántartást adós-vevı bontásban adósonként, vevınként, munkavállalónként kell
felfektetni.
Az analitikus nyilvántartásnak ennek megfelelıen az alábbi követelményeknek kell megfelelnie,
illetve abban szerepelnie kell:
–
a követelés jogcíme, vagyis annak feltüntetése, hogy a követelés mibıl keletkezett (illeték,
adókirovás, térítési díj elıírás, anyag- vagy áruszállítás stb.) A jogcímeknek besorolhatónak
kell lenniük a költségvetési bevételek jogcímenkénti csoportjaiba;
–
a követelés elıírásának idıpontja;
–
a követelés összege;
–
a befizetés idıpontja, vagyis az a nap, amikor a követelés összege az elıirányzatfelhasználási keretszámlán jóváírásra vagy a pénztárba bevételezésre került. Ez a dátum
megegyezik a fıkönyvi könyvelésben a bevétel könyvelésének dátumával.
–
részletekben történı teljesítés esetén az analitikus nyilvántartásnak mutatni kell az „egyenleget”, azaz a teljesítés után még fennálló követelés összegét;
–
a követelések számos esetben áfa vonzattal is járnak, áfa fizetési kötelezettséget is jelentenek. A nyilvántartásban külön kell feltüntetni az áfára vonatkozó adatokat, mivel az adóhatósággal való elszámolás lehetıségét és annak ellenırzését biztosítani kell;
–
amennyiben a követelések kiegyenlítése határidıre nem, vagy csak részben történt meg és
ezért intézkedésekre (felszólítás, peresítés stb.) került sor, azokat is célszerő az analitikus
nyilvántartásban feljegyezni;
–
a jogszabályban elıírtaknak megfelelı követelések törlésével kapcsolatos adatok.
A vevıkövetelések analítikus nyilvántartása Polisz integrált pénzügyi rendszerben történik.
Az analitikus vezetéséért felelıs személy: Rávainé Szujó Tünde
Az analitikus nyilvántartásból minden negyedévet követı hó 15. napjáig feladást kell készíteni a
követelés állományváltozásáról – változási jogcímenként – a fıkönyvi könyvelés részére a 28.
számlacsoportban való könyveléshez.
A feladás elkészítéséért felelıs személyek: Rávainé Szujó Tünde, Poharelecné Rácz Ildikó
A fıkönyvi könyveléssel való egyeztetés módja: fıkönyvi számlák szerinti állomány változás könyvelése a Polisz rendszerbıl elıállított analítikus feladás alapján.
4.

Készpénzhez vezetett analitikus nyilvántartás

Az Áhszr. elıírja, hogy a készpénzállományról, illetve a készpénz forgalomról a pénztárszámlához
kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyben idırendi sorrendben kell valamennyi
bevételt és kiadást feljegyezni.
A jogszabályi kötelezettségnek a napi pénztárjelentés vezetésével lehet eleget tenni. Ennek elıállítása a Polisz integrált pénzügyi rendszerbıl, a napi zárás elkészítése során a pénztáros feladata.
A pénztárjelentések fıbb adatait naponta kell a pénztárszámlával egyeztetni.
Az egyeztetésért felelıs személyek: Wagner Gáborné, Ugrainé Gróf Éva
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5.

Függı, átfutó, kiegyenlítı és továbbadási célú kiadásokhoz és bevételekhez vezetett
analitikus nyilvántartás

Kiadásoknál és bevételeknél az analitikus nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a
– keletkezési ideje,
– keletkezésének oka,
– összege,
– a partnerszervezet megnevezése vagy személy neve (amennyiben az megállapítható),
– a rendezés vagy továbbutalás módja, ideje,
– a rendezés vagy továbbutalás érdekében tett intézkedések.
6. Kötelezettségekhez vezetett analitikus nyilvántartás
A költségvetési szerveknek a kötelezettségek körében általában az ideiglenesen átvett támogatási
kölcsönök és szállítói kötelezettségekrıl kell analitikus nyilvántartást vezetniük.
Szállítókról vezetett analitikus nyilvántartás
A beérkezı szállítói számlákról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybıl legalább az
alábbi adatok kitőnnek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a szállítók benyújtott és a költségvetési szerv által elismert számláinak összege,
a szállító megnevezése, címe, bankszámlája száma, adószáma,
a kötelezettség jogcíme, a teljesítés idıpontja,
a beérkezés és a kiállítás idıpontja,
az adóalap adókulcsonkénti megbontásban,
az elızetesen felszámított áfa összege,
a fizetés módja,
a teljesítés idıpontja,
a számla kiegyenlítésének határideje,
a tényleges kiegyenlítés idıpontja és összege.

Az analitika vezetéséért felelıs személy: Rávainé Szujó Tünde
A kiegyenlítetlen, de elismert számlákról külön nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal:
–
–
–
–
–

a számla sorszáma,
a szállító megnevezése,
a számla áfa nélküli összege,
a számla kiegyenlítésének határideje,
a számlák együttes összege,

Ezen kimutatás alapján lehet a negyedévet követı hónap 15. napjáig a fıkönyvi könyvelés felé a
szállítói állományváltozásról – változási jogcímenként - feladást készíteni a 441., 443. számlákon
történı könyvelés céljából.
A feladás készítéséért felelıs személyek: Rávainé Szujó Tünde, Poharelecné Rácz Ildikó
A fıkönyvi könyveléssel való egyeztetés módja: fıkönyvi számlákon történı összesített állományi
változás könyvelése a Polisz rendszerbıl elıállított lista alapján.
7.

Dologi kiadások áfa alapjának analitikus nyilvántartása

A szervezetnek a dologi kiadásokat (készletbeszerzés, szolgáltatás, egyéb dologi) meg kell osztani
a mindenkor hatályban lévı áfa-kulcsok szerinti áfa alapra.
Ennek megbontása a Polisz rendszerben külön analitikus nyilvántartás vezetésével történik, amely
kiadási jogcímenként tartalmazza a teljesített kiadásból az adókulcsonkénti áfa nélküli összeget.
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3. függelék

Hivatali kerékpár használata
A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévı kerékpárokat, csak hivatali célra, munkaidıben lehet
használni.
A kerékpárok nyilvántartásba, leltárba vételérıl a vagyongazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézı gondoskodik. A kerékpárok használatba adásáért a vagyongazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézı felelıs. A kerékpárárok hasznosítása két módon történik.
a.) A kerékpár névre szólóan kerül kiadásra, pl. településırök. Az átadás átvétel csak akkor történhet meg, ha a kerékpár tiszta a biztonságos közlekedésre alkalmas, pl. a fékek, világítás, kifogástalanul jól mőködik, és ezt az átvétel során az errıl szóló elismervényen a felek rögzítik. Az
átvételt követıen a jármő karbantartásáról, a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásához szükséges javítási munkák elvégeztetéséért az átvevı felelıs. Az átvevı felelıs továbbá a
kerékpár ırzéséért, a használat során a jó gazda gondosságával köteles eljárni. A foglalkoztatási
jogviszony megszőnésekor a használt kerékpárt a dolgozó köteles haladéktalanul visszaadni az
átadónak, az átvételkori mőszaki állapotnak megfelelıen. A vagyongazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézı a kerékpárt tisztán a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban köteles visszavenni, melyrıl köteles meggyızıdni. Az átadás átvételrıl minden esetben jegyzıkönyvet kell
felvenni, melyben minden a felek által lényegesnek ítélt tényt rögzítenek, majd ezt követıen aláírnak.
b.) A kerékpár szervezeti egység részére kerül kiadásra: Az átvételi feladatokat az osztályvezetı
látja el és a szervezeti egységen belül a kerékpár használatot engedélyezi. Köteles gondoskodni a
kerékpárok közlekedés biztonságra alkalmas állapotának ellenıriztetésérıl, és a használók figyelmét felhívni, hogy csak a fenti mőszaki követelményeknek megfelelı jármővel vehetnek
részt a közlekedésben, annak ideje alatt a jó gazda gondosságával használhatják a kerékpárt, és
amennyiben az meghibásodik a használat befejezésével ezt kötelesek jelezni az osztályvezetınek.
A meghibásodott jármő javítása érdekében a szükséges intézkedést a szervezeti egység vezetıje
teszi meg. Egyebekben az a.) pontban meghatározottakat kell értelemszerően alkalmazni.

Dr. Csorba Csaba
jegyzı
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendeletmódosítás I. forduló
Csényi István
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Tisztelt Képviselő – testület döntött a márciusi ülésén arról, hogy egy 3 fős bizottság felülvizsgálja az
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan vagyonelemeket a Nemzeti Vagyontörvény szabályozásainak
figyelembevételével. A felülvizsgálat célja, hogy a vagyonelemek törvény szerinti besorolása megfelelő e. Javaslat
tétel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyoni kör bővítésére. A bizottság elvégezte az
önkormányzati vagyon felülvizsgálatát, az ingatlanok egy részét a helyszínen szemrevételezte. Ezt követően a
javaslatait a 2012. július 31. ülésén megtárgyalta és az alábbiak szerint a T. Képviselő – testület elé terjeszti.
Jelenleg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodást. A rendelet meghatározza a törzsvagyon, egyéb vagyon körét, ezen belül a forgalomképtelen,
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon feletti rendelkezés szabályait. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata vagyonának túlnyomó többsége törzsvagyon és jelentős része forgalomképtelen.
Az önkormányzati ingatlan és vagyoni értékű jogok nettó értéke a 2011. december 31.-i állapot alapján az alábbiak
szerint alakult.
Adatok:
ezer forintban
Megnevezés
Forgalomképtelen Korlátozottan
Forgalomképes Összesen
forgalomképes
Ingatlanok és vagyon értékű jogok
5.034.972
1.732.625
202.251
6.969.848
Üzemeltetésre átadott vagyon
2.316.031
1.006.774
13.529
3.336.334
Összesen:
7.351.003
2.739.399
215.780
10.306.182
A táblázat adatai alapján az önkormányzati vagyon jelentős része, 98%-a a törzsvagyonba tartozik. A törzsvagyonba
tartozó vagyonelemek hasznosításáról a Tisztelt Képviselő – testület dönt.
Az új önkormányzati valamint nemzeti vagyontörvények 2012. év eleji hatálybalépése miatt a helyi
önkormányzatoknak át kell tekinteniük a vagyonukra vonatkozó szabályozást, továbbá, a nemzeti vagyontörvényből
következően több új előírás és kötöttség vonatkozik az önkormányzati vagyongazdálkodásra.
Sarkalatos törvény biztosít védelmet a nemzeti vagyonnak a jövőben; a hatályba lépett jogszabály
értelmében a jövőben vagyonkezelői feladatot csak az állam és a helyi önkormányzatok, intézményeik,
valamint a 100 százalékos tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetek végezhetnek.
A jogszabályra a január 1-jén hatályba lépő alaptörvény miatt volt szükség. Az alaptörvény szerint a nemzeti vagyon
megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos
törvénynek kell meghatároznia.
Az új törvény szerint a nemzeti vagyoni körbe az állam és a helyi önkormányzatok vagyona tartozik. Az adott
nemzeti vagyon a jövőben a közfeladatok ellátásával együtt telepíthető állami vagy önkormányzati tulajdonba. A
törvény tehát a nemzeti vagyon elsődleges rendeltetéseként a közfeladatok ellátásának biztosítását határozza meg.
A jogszabály - indoklása szerint - véget akar vetni az intézményesített vagyonfelélés eddigi gyakorlatának, és a köz
érdekében hosszú távú, általános védelmet kíván biztosítani a nemzeti vagyonnak.
A törvény szerint a nemzeti vagyon körébe tartoznak egyebek között az állam vagy a helyi önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló dolgok, pénzügyi eszközök, társasági részesedések, vagyoni értékkel rendelkező
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jogosultságok, a légtér, az üvegházhatású gázok különböző kibocsátási egységei, a felszín alatti ásványkincsek és a
felszín alatti vizek. Ide sorolja a törvény az állami fenntartású közgyűjteményeket, a régészeti leleteket és a nemzeti
adatvagyont. Nevesítve az állami vagyon körébe tartozik a Szent Korona és az Országház is.
A nemzeti vagyont annak védelme és a "célszerű gazdálkodás" érdekében a törvény négy kategóriába
sorolja.
Az első, a legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon, amely
forgalomképtelen, tehát nem adható el, nem terhelhető meg, és nem is osztható fel. Ebbe a - törvény mellékletében
is rögzített - körbe tartoznak például a magyarországi tavak, folyók, patakok, holtágak, mellékágak és azok medre,
valamint vízi létesítmények, továbbá az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák.
A következő kategóriába a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont sorolták, ezek között
(részben vagy egészben) állami tulajdonban álló társaságok, továbbá vagyonelemek, műemlékek vannak. A
felsorolásban ezek között szerepel a Sándor-palota, a Királyi Palota, a Rudas fürdő, az Egyetemi Könyvtár, a Pesti
Vigadó, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Citadella, a Műegyetem épületei, a
Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok. A törvény szerint ezek a vagyonelemek sem idegeníthetők el, nem
terhelhetők meg, a hasznosításuk szabályozása azonban kevésbé szigorú.
A nemzeti vagyon harmadik kategóriája a korlátozottan forgalomképes vagyoni kör. Az ide tartozó vagyonelemek
eladhatók, megterhelhetők, de csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint,
ami általában valamilyen hatóság vagy egyéb szerv előzetes jóváhagyását jelenti.
A negyedik vagyoni csoportba az üzleti vagyon tartozik, amely engedély nélkül elidegeníthető, hasznosítható, tehát a
piaci forgalom része.
A szabályozás alapelvei közé tartozik, hogy a nemzeti vagyon közérdeket szolgál, "közös szükségletet elégít ki",
legfőbb rendeltetése szerint pedig a közfeladatok ellátását biztosítja. A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás célja a
természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása a jövő nemzedéke
szükségleteinek figyelembe vételével.
A nemzeti vagyon átruházására, hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan szervezettel köthető,
amelynek tulajdonosi szerkezete, szervezete, tevékenysége átlátható. Ez lényegében kizárja az off-shore cégeket a
nemzeti vagyonnal való gazdálkodás köréből.
A korábbi szabályozáshoz képest jelentős mértékben szűkül a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak köre; az állam
és a helyi önkormányzat szerveire, intézményeire, valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetekre korlátozódik. Erre azért van szükség az indoklás szerint, mert a vagyonkezelői jog rendkívül széles
körű, "kvázi tulajdonosi jogkört" jelent.
A törvény rögzíti azt is, hogy nemzeti vagyon tulajdonjoga térítésmentesen átruházható a közfeladatok ellátójára az
állam és a helyi önkormányzat között. Lényegében ez teremti meg a lehetőségét annak, hogy az önkormányzatok
oktatási, egészségügyi, szociális feladataikkal együtt vagyont is átadhassanak az államnak. A nemzeti vagyonról
szóló törvény az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási jogot biztosít.
A legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon meghatározása, ami
forgalomképtelenséget jelent, azaz teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint dologi jog, vagy osztott tulajdon
létesítésének tilalmát. Ezen vagyonelemek körét taxatíve határozza meg a törvény és mellékletei. Az állam és
önkormányzatok kizárólagos tulajdona fő szabályként kizárólag koncesszió útján hasznosítható.
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) 12. pontja meghatározza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyon fogalmát: az 1. (2) bekezdés a) — az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló dolgok - pontja hatálya alá nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve
a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.
A forgalomképtelen törzsvagyoni kör kettő alkategóriából áll. Ide tartoznak a nemzeti vagyontörvényben tételesen
felsorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, valamint a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyoni elemek.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2012. márciusi ülésén döntött arról, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló
törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi vagyontárgyakat nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonként veszi számba.
A kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kategóriájába besorolt vagyonelemek:
1. Ingatlanok

Helyrajzi szám

Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban
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Terület

1245
1247
1301
3265
3406
6243
6269
6318
6406
6765/3
0389
0776
01021
02800
02809
02837
02846
02853
6772

Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Holt-Körös
Termálkút

1 ha 3126 m2
3 ha 2868 m2
5 ha 5897 m2
5 ha 4903 m2
3 ha 8194 m2
6 ha 1978 m2
1 ha 3056 m2
3 ha 8707 m2
2 ha 4118 m2
7 ha 3785 m2
10 ha 3844 m2
7 ha 5090 m2
11 ha 1007 m2
4 ha 4856 m2
16 ha 3027 m2
9 ha 2318 m2
2 ha 5157 m2
6 ha 8077 m2
405 m2

2. Üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az
ahhoz tartozó mellékletekben található.
II. felülvizsgálati szempontok
A vagyonkataszter felülvizsgálatát a Nemzeti Vagyonról szóló törvény által meghatározott kategóriák szerint haladva
javaslom.
A kategóriák felülvizsgálatakor az alábbi szempontokat javaslom figyelembe venni:
1. Az ingatlan besorolása megfelelő e, ha nem javaslat az átsorolásra,
2. Az ingatlan hasznosítása hogyan történik, ki a kezelője, bérlője stb.,
3. A hasznosítás módja megfelel e a törvény rendelkezéseinek, illetve az önkormányzat számra előnyös e.
A 2011. december 31.-i vagyonleltár a munkaanyag mellékletét képezi.
III. felülvizsgálat eredménye, a bizottság javaslataival
1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti ( önkormányzati ) vagyon körét javaslom tovább
bővíteni a termőföldekkel, melyek jelenleg a kataszteri nyilvántartásban forgalomképtelen, korlátozottan
forgalomképes és forgalomképes kategóriákba vannak besorolva. Az egyes kategóriákban vannak olyan ingatlanok,
melyek véleményem szerint nem oda tartoznak, ezért azok átsorolására javaslatot teszek. A termőföldek stratégiai
vagyonelemek, ezért javaslom a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe történő
bevonását. Ezáltal a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes kategóriába besorolt termőföldek
forgalomképtelenné válnak.
Ezen ingatlanok hasznosítása haszonbérlet útján történik, nyílt árverésen. Az árveréseken többnyire a helyi
gazdálkodók a nyertesek. Ez a hasznosítási mód előnyös az önkormányzat és a gazdálkodók számára is.
Az egyes földterületek kategóriákban ingatlanok átsorolását javaslom az alábbiak szerint.
Helyrajzi szám
17/7
909

Indoklás
Az ingatlan beépítetlen terület 2 m2 a Bajcsy utca és Fő út
kereszteződés
Az ingatlan beépítetlen terület, a Hantoskerti holtágnál
vízparti, 590 m2.
13

Új kategória megnevezése
Forgalomképtelen telek,
törzsvagyon
Forgalomképtelen telek,
törzsvagyon

1100/1

Katasztrófavédelmi Bázis telekrész

1300/28

Kiss Lajos üdülőtelep, beépítetlen terület 650 m2

1302/32
1389/2

Az ingatlan beépítetlen terület, a Hantoskerti holtágnál
vízparti, 311 m2.
Beépítetlen terület, 138 m2, Keleti utca

2937/40

Gyomai piactér, Pásztor János utca

3574/2

Beépítetlen terület, Gutenberg utca 950 m2

3577/10

Beépítetlen terület, Gutenberg utca 926 m2

3578/10

Beépítetlen terület, Gutenberg utca 929 m2

1806

Fő úti gyógyszertár

5044

Költségalapú bérlakások Endrőd

3542/59

Költségalapú bérlakások Magtárlaposi utca

5965/1

Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 1.

Forgalomképtelen telek,
törzsvagyon
Forgalomképes telek üzleti
vagyon
Forgalomképtelen telek,
törzsvagyon
Forgalomképes telek üzleti
vagyon
Forgalomképes telek üzleti
vagyon
Forgalomképes telek üzleti
vagyon
Forgalomképes telek üzleti
vagyon
Forgalomképes telek üzleti
vagyon
Korlátozottan forgalomképes
telek
Korlátozottan forgalomképes
telek
Korlátozottan forgalomképes
telek
Az épülettel együtt a
forgalomképes üzleti vagyonba

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba besorolását javaslom az önkormányzat
tulajdonában lévő az alábbiakban felsorolt termőföldeket
Helyrajzi szám

Művelési ág jel Minőségi Terület ( ha ) Aranykorona érték
osztály

/Z/8028
/Z/8176
/K/2629/34
/K/2629/38
/K/2629/38
/K/2629/38
/Z/14704/1
/K/2155/7
/K/2155/7
/K/2155/7
/K/2754/3
/K/2754/3
/K/2754/3
/K/2754/3
/K/2754/3
/K/2754/3
/K/1278/5
/K/1482/2
/Z/14002
/Z/14002
/K/75/24
/K/75/42
/K/82/16
/K/82/16
/K/82/16
/K/2691/6
/B/7681/5
/K/2693/5
/K/2693/5

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

b
b
a
a
a
h

a
a
a
d
d
d

a
a

a
a
a

3
3
5
2
4
5
6
2
3
4
3
4
5
3
4
5
5
6
3
4
4
4
4
5
6
3
5
5
7

0,6131
0,2729
1,9153
0,1054
13,2237
8,5167
1,4768
0,7501
0,5439
0,0525
4,4938
4,4379
2,2878
2,1752
1,2280
1,2738
0,5754
0,5755
7,9014
2,0000
0,6099
0,3320
0,8715
1,0535
3,1821
0,0400
3,6507
7,8552
5,6107
14

A terület elhelyezkedése

20,78 Bacslaposi u. 6.
9,25 Kör utca 39.
33,33 Csejti lapos
4,40 Csejti lapos
298,86 Csejti lapos
148,19 Csejti lapos
18,02 Pocos - zug
31,28 szarvasi dülök mellett
18,44 volt pedagógus föld
1,19 volt pedagógus föld
152,34 Susány - zug
100,30 Susány - zug
39,81 Susány - zug
73,74 Susány - zug
27,75 Susány - zug
22,16 Susány - zug
10,01 Póhalom
7,02 Cebál-Bala
267,86 Fattyasi veteményes
45,20 Fattyasi veteményes
13,78 Ipari Parktól nem messze
7,50 Ipari Parktól nem messze
19,70 Ipari Parktól nem messze
18,33 Ipari Parktól nem messze
38,82 Ipari Parktól nem messze
1,36 Csejti lapos
63,52 Nagylapos
136,68 Csejti lapos
31,42 Csejti lapos

/K/2693/5
/K/2693/5
/K/2284/14
/K/2284/14
/K/2284/17
/K/2284/17
/K/2287/5
/K/2287/5
/K/2290/2
/K/2290/2
/K/2290/3
/K/2290/3
/K/2294/10
/K/2294/10
/K/2294/6
/K/2294/6
/K/2294/7
/K/2294/7
/K/2294/8
/K/2294/8
/K/2294/9
/K/2294/9
/K/2155/7
/B/6765/7
/B/6765/7
/K/2750/9
/K/2750/9
/K/2750/9
/Z/10080
/K/2626/4
/K/2626/4
/K/1128/3
/K/2155/4
/K/2253/13
/K/2253/13
/K/2299/13
/K/2365/10
/K/2691/6
/K/2691/6
/K/2691/6
/K/2724
/K/2765/
/K/2774/12
/K/2774/12
/K/28/2
/K/296/12
/Z/13103/1
/Z/13444
/Z/13458
/Z/13473/3
/Z/13485
/Z/13510
/Z/13845
/Z/14001
/Z/14003/3
/Z/15053/1
/Z/15060/3

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a

a
a
a

4
6
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
4
5
4
5
1
3
2
3
4
5
4
5
6
4
1
4
5
5
5
4
5
6
4
4
4
5
5
2
7
4
4
4
4
4
3
4
4
3
6

10,5775
10,3033
9,9170
4,9433
4,9496
3,5630
10,6017
0,9926
10,0169
10,6865
10,7207
7,5333
2,7213
6,7557
0,7802
0,3840
1,0535
12,4464
9,2206
4,3295
1,7112
8,5063
22,5525
0,4623
1,6747
3,5328
2,2878
0,8046
0,6546
9,2591
22,2035
0,4776
0,4316
0,3503
0,0637
2,7532
0,1992
0,0265
0,0778
0,0928
0,0130
0,2431
0,2067
0,2254
0,0206
0,0959
0,2536
0,2216
0,2068
0,3420
0,1543
0,1622
0,2928
0,3496
1,3416
0,4385
0,2268
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239,05 Csejti lapos
125,70 Csejti lapos
224,12 Dés - páskum
86,01 Dés - páskum
111,86 Dés - páskum
62,00 Dés - páskum
239,60 Dés - páskum
17,27 Dés - páskum
226,38 Dés - páskum
185,95 Dés - páskum
242,29 Dés - páskum
131,08 Dés - páskum
61,50 Dés - páskum
117,55 Dés - páskum
17,63 Dés - páskum
6,68 Dés - páskum
18,33 Dés - páskum
281,29 Dés - páskum
208,39 Dés - páskum
75,33 Dés - páskum
38,67 Dés - páskum
148,01 Dés - páskum
1 019,37 volt pedagógus föld
15,67 Fűzfás - zug
69,83 Fűzfás - zug
119,76 Susány - zug
51,70 Susány - zug
14,00 Susány - zug
14,79 Endrőd alatti kertek
161,11 Csejti lapos
270,88 Csejti lapos
10,79 Régi vasúti pálya
19,51 volt pedagógus föld területén
7,92 Dés - páskum
1,11 Dés - páskum
47,91 Fazekas - zug
3,47 Szabadstrand, Endrőd parkoló
0,59 Csejti lapos
1,35 Csejti lapos
1,13 Csejti lapos
0,29 Madarásztanya, Koplaló
5,49 Tövishát, csatorna szélén, Dögösnél
4,67 Tövishát, földút szélén
3,92 Tövishát, Földút szélén
0,35 árterület, a Cigányvárostól
3,99 Csárdaszállás közig.hat. közel
1,42 Fűzfás - zug
5,01 Újkert - sor
4,67 Újkert - sor
7,73 Újkert - sor
3,49 Újkert - sor
3,66 Újkert - sor
9,93 Csepüskert
7,90 Pocos - zug, gyepes terület
30,32 Pocos - zug, gyepes terület
14,87 Pap - zug, űdülők kezdete
2,77 Bónom külső, út mellett

/Z/15060/52
/Z/8141
/Z/8163
/Z/8652
/Z/8861
/Z/8862
/Z/8863
/Z/8864
/Z/9040
/Z/9186
/Z/9875
/K/2667/9
/K/2667/9
/K/2667/9
/K/2667/9
/Z/8406
/K/2629/38
/K/2629/38
/K/2629/38
/K/2629/38
/K/2629/38
/K/155/17
/K/155/17
/K/155/17
/Z/8694
/Z/8943
/K/2754/1
/K/2754/1
/K/2754/1
/K/2754/1
/K/2754/1
/K/2754/1
Szántó
összesen:

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

a
a
d
d
d
a

6
2
2
4
6
6
6
6
3
4
2
2
3
4
5
4
5
6
7
4
6
1
2
3
4
2
4
5
3
4
5
3

0,7093
0,1629
0,4118
0,1857
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
0,2021
0,2438
0,3064
0,3277
1,1575
3,0477
0,9040
0,7251
13,2048
11,8253
5,3266
1,4649
0,1515
3,8930
25,6905
2,0127
0,2110
0,1784
8,5183
5,6828
1,0579
1,7914
0,9989
4,6506
388,7954

/B/6102
/K/2229/9
/K/2284/17
/K/2284/19
/K/2287/4
/K/2289/2
/K/2291/1
/K/2420/4
/K/2426/17
/K/2460
/K/2629/34
/K/2629/38
/K/2629/38
/K/2629/39
/K/2629/39
/K/2629/39
/K/2667/9
/K/2691/6
/K/2754/5
/K/28/2
/Z/14879/7
/Z/14879/8
/Z/15187

gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő) c
gyep (legelő)
gyep (legelő) b
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő) b
gyep (legelő) c
gyep (legelő) g
gyep (legelő) k
gyep (legelő) a
gyep (legelő) a
gyep (legelő) a
gyep (legelő) c
gyep (legelő) d
gyep (legelő)
gyep (legelő) b
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)

4
2
4
4
3
2
3
3
2
2
3
3
3
4
5
3
3
2
3
3
4
4
4

1,0769
0,2381
0,2246
1,3686
0,1160
0,5440
0,9014
0,9177
0,0280
0,6315
3,2447
7,3049
3,1723
19,5061
3,6315
17,7516
0,1120
0,0010
1,8938
0,0176
0,4718
0,3125
1,1716

b
a
a
a
a
b
a
a
a
h
h
a
a
a
b
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8,65 Bónom külső csatornapart
6,79 Öregszölö
17,17 Öregszölö
4,19 Öregszölö
2,27 Bónom - zug
2,27 Bónom - zug
2,09 Bónom - zug, nem vízp.
2,09 Bónom - zug, nem vízp.
6,85 Kocsorhegy, III.ker 40.
5,51 Kocsorhegy
12,78 Kocsorhegy
13,67 Szentmiklós
39,24 Szentmiklós
68,88 Szentmiklós
15,73 Szentmiklós
16,39 Kondorosi u. 1.
229,76 Csejti lapos
144,27 Csejti lapos
29,83 Csejti lapos
33,11 Csejti lapos
1,85 Csejti lapos
175,96 Hunya alatt
1 071,29 Hunya alatt
68,23 Hunya alatt
4,77 Álmosdomb utca 26.
7,44 Bónom - zug, nem vízp.
192,51 Susány - zug
98,88 Susány - zug
35,86 Susány - zug
40,49 Susány - zug
17,38 Susány - zug
157,66 Susány - zug
9000,96

5,60 Orgona és a Kenderáztató
3,71 Szennyvíztelephez közel
1,17 Dés - páskum
7,12 Dés - páskum
1,01 Dés - páskum, vékony csík
8,49 Dés - páskum, vékony csík
7,84 Dés - páskum, rizsföldek mellett
7,98 Nagylapostól nem messze, faluszél
0,44 Vitézdüllő
9,85 Koplaló, simai domb, régi mezőtúri út elágazás
28,23 Csejti lapos
63,55 Csejti lapos
27,60 Csejti lapos
101,43 Csejti lapos
5,81 Csejti lapos
154,44 Csejti lapos
0,97 Szentmiklós
0,01 Csejti lapos
16,48 Susány - zug
0,15 árterület
2,45 Csepüs-Bánom, töltés mellett vékony csík
1,63 Csepüs-Bánom, kerékpár és köves út közöti rés
6,09 Kecsegés - zug, vízpari elnyuló rész

/Z/8801
gyep, legelő
összesen.

gyep (legelő)

3

0,1637
64,8019

/B/668/4
/K/1254/6
/K/2173/1
/K/2693/5
/K/28/2
/K/2809
/K/2819
/Z/13728
Erdő összesen:

erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő

2
2
2
2
2
2
2
2

5,7873
0,7316
0,3132
0,0441
0,0029
0,8938
0,1873
0,5609
8,5211

40,51 Kazinczy Ferenc utca mellett
5,12 Görögállás
2,19 Polyák halom
0,31 Csejt lapos
0,02 árterület
6,26 Bónom - zug
1,31 Bónom - zug, a valóságban nem erdő
3,93 Csepüskert, Mezőber.út mellett
59,65

/K/810/2
/Z/10078
/Z/14051
/Z/8601
Gyümölcsös
összesen:

gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös b

2
2
2
2

0,0692
0,0352
0,0647
0,2193
0,3884

1,80 Sirató - zug
0,92 Endrőd alatt, belter. Polányi út mellet
1,69 Bánom kert, belter. Közel, út szeli át
5,72 Álmosdomb u. 1.
10,13

/Z/10073
/Z/10074
/Z/13109/1
/Z/13112/1
/Z/13131
/Z/13137
/Z/13143
/Z/13146
/Z/13150
/Z/13157
/Z/13165
/Z/13171
/Z/13179
/Z/13197
/Z/13205
/Z/13743
/Z/14008/2
/Z/15057/4
/Z/15632
/Z/15653
/Z/8083
/Z/8402
Kert összesen:

kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert
kert

b

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,0280
0,0325
0,0525
0,0518
0,0673
0,0485
0,0555
0,0249
0,0478
0,0642
0,1072
0,0975
0,1360
0,0386
0,1690
0,0223
0,0266
0,0836
0,0807
0,0915
0,0874
0,0424
1,4558

0,73 Endrőd alatt, belter. közel
0,84 Endrőd alatt, belter. közel
1,37 ártér, Gyoma
1,35 ártér, Gyoma
1,76 ártér, Gyoma
1,26 ártér, Gyoma
1,44 ártér, Gyoma
0,65 ártér, Gyoma
1,24 ártér, Gyoma
1,67 ártér, Gyoma
2,80 ártér, Gyoma
2,54 ártér, Gyoma
3,55 ártér, Gyoma
1,00 ártér, Gyoma
0,43 ártér, Gyoma
0,58 Csepüskert
0,69 Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett
2,18 Pap - zug, nem vízparti, töltés, mellett
2,11 Dan - zug, nem vízpari
2,39 Dan - zug, nem vízpari
2,28 Öregszölő, vékony csík
1,11 ÖNO Kondorosi út 1.
33,97

b
b

2
2

1,4009
0,7275
2,1284

/K/2809
nádas
/K/389
nádas
Nádas összesen:

b
c
c

1,42 Álmosdomb u. 1.
463,47

14,57 Bónom - zug
7,57 Torzsás - zug
22,14

A bizottság javasolja átsorolni a 2500 m2 meg nem haladó termőföldeket forgalomképes üzleti vagyon
kategóriájába, az árterek kivételével. Ezt követően, pedig a nyílt árverésen történő értékesítést.
2. Foragalomképtelen önkormányzati vagyon
Ebbe a kategóriába tartoznak az utak, hidak, közterületek, zöldterületek, csatornák, holtágak. A mellékletben
szereplő vagyonleltár kimutatásban a 121412, valamint a 121413 főkönyvi számokon a korlátozottan illetve a
forgalomképes ültevények vannak besorolva. Ezek az ingatlanok a 8601hrsz.-ú öregszölöi tanyához tartozó
termőföld kivételével zöld közterület, közpark, köztér. A 2002 évben történt jogszabályi változást követően a
zöldterületek ebbe a kategóriába lettek besorolva.
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A mellékletben szereplő vagyonleltár kimutatásban a 121412, valamint a 121413 főkönyvi számokon a korlátozottan
illetve a forgalomképes ültevények vannak besorolását meg kell változtatni a törvényi rendelkezésnek megfelelően.
Ez alól kivétel a 8601hrsz.-ú öregszölöi tanyához tartozó termőföld.
Az 1. pontban javasolt termőföldek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná való
átminősítésével a vagyonleltárban szereplő korlátozottan forgalomképes erdők is forgalomképtelen besorolást
kapnak.
3. Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
Ebben a kategóriában alapvetően a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokhoz rendelt épületek, építmények
és telkek tartoznak. Itt vizsgálni kell, hogy az ingatlanok az önkormányzati feladatellátásban funkcionálnak e még.
A korábbi Képviselő – testületi ülésen felvetődött javaslat alapján az alábbi jelenleg üresen álló ingatlanok átsorolása
javasolt a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából legyenek átsorolva az üzleti vagyon kategóriájába a
következőkben megnevezett ingatlanok.
Megnevezés
Volt általános iskola, jelenleg a
Zöldpark Kft. használja
Napközi otthonos óvoda használaton
kívül
Volt idősek napközi otthona,
haszonkölcsön szerződés alapján a
Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége használja

Cím
Sallai u. 2.

Helyrajzi szám
2020

Fő út 85.

3495

Fő út 66.

6477

Szintén üresen áll a Dózsa Gy. u. 1. szám alatti volt gyógyszertári ingatlan. Ez az ingatlan a forgalomképes üzleti
vagyon kategóriájában van felvezetve.
A bizottság javasolja továbbá, hogy a Deák Ferenc utcában lévő tornaterem épület ( 5008/1 hrsz. ) kerüljön át a
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájából az üzleti vagyon kategóriába, és legyen meghirdetve
értékesítésre.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájába tartozó gyomai könyvtár ( Kossuth L. u. 50., 2424 hrsz. )
egyenlőre legyen kijelölve értékesítésre. A könyvtár ingatlan értékesítésének feltételeiről a T. Képviselő – testület
később döntene.
4. Forgalomképes üzleti vagyon
Ebben a kategóriában minimális számban telkek és épületek vannak. Itt található a katasztrófavédelmi bázis épülete
is. Figyelemmel a funkcióra javaslom a korlátozottan forgalomképes kategóriába való átsorolást.

A bizottság javasolja meghirdetni értékesítésre a Guttenberg utcában lévő alábbiakban részletezett telkeket.
Hrsz.

Művelési ág

3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28

Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület

Terület
nagysága
( m2 )
1271
1270
1271
1271
1270
1270
1271

A telkekre az „Lk 8” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak az alábbiak szerint.
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6. § (1) Az Lk jelű kisvárosias lakóövezet területén:
a) A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b) Hátsókert: min. 6 m.
c) Állattartási épület nem létesíthető.
d) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
e) Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
f) Közműellátás szintje: teljes
(2) Az Lk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
**megjegyzés: 5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje felé, legfeljebb
5,0 m előkertig engedélyezhető,
***megjegyzés meglévő garázs csak annak pótlása esetén számolható fel,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén, de min. 6,0 m
Jel

Övezeti jel Beépítési
mód

Lk8

Lk Z 40

Zártsorú

Max.
Min/max
beépítettség építmény(%)
magasság
(m)
60
4,5-6,5

Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
telekterület zöldfelület min (m) min (m)
min.(m)
(m2)
(%)
600
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5**

_

6

(3) Az Lk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
d) sportépítmény,
e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény,
f) szálláshely-szolgáltató épület,
g) igazgatási épület.
Az önkormányzati vagyon egy része szerződések alapján át van adva üzemeltetésre. Ezek a nagyságrendileg a
viziközmű vagyon a legnagyobb, melyet jelenleg a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltet. A társaság javaslatára az
üzemeltetett vagyon át lett sorolva a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba. A
Ligetfürdő besorolása: korlátozottan forgalomképes. Ez véleményem szerint maradhat. A hulladéklerakó telep
forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájába van besorolva. A 2011. évben a hulladéklerakó telep vagyona közös
tulajdonba kerül a 9 település által létrejött megállapodás alapján. A közös tulajdon értékesítése korlátozott.
A kijelölt ingatlanok értékesítése nyílt árverésen történik, melyenek feltételeiről a T. Képviselő – testület dönt.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a Hősök útja 56. szám alatti, "Vállalkozók
Háza" megnevezésű törzsvagyon részét képező korlátozottan
forgalomképes ingatlan legyen átsorolva a frogalomképes üzleti vagyonba.

Döntési javaslat
"A rendeletmodosítás II. fodrulóra bocsájtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Az SZMSZ 19. § (7) bek. szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első
fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendeletmódosítására készített előterjesztést alkalmasnak találja második fordulóban történő megvitatásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Csényi István
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása I. forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrőlszóló 2012. évi II.
törvény (a továbbiakban:Sztv.) 2012.április 15-én lépett hatályba. A hatálybalépést követően csak törvény
nyilváníthat valamely cselekményt, mulasztást büntethetővé, önkormányzati rendelet nem. Az Sztv. 254. § (2)
bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzatok2012. május 31-ig kötelesek hatályonkívül helyezni az
önkormányzati rendeltekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. E kötelezettségnek Önkormányzatunk
az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet megalkotásával eleget tett.
Az önkormányzatok szabálysértési tényállás megalkotására már nem jogosultak, de a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 2012. április 15-től hatályos 51. § (4) bekezdése szerint:
„A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes
magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati
rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.”
Tiltott, közösségellenes magatartásként javasoljuk definiálni:
ingatlan előtti közterületen fűnyírás, fa/bokor gallyazás, levél összegyűjtés, hó eltakarítás elmaradása
kutyával veszélyeztetés: elkóborlás, kerítésen kijutás, kiharapás
engedély nélkül közterületen építőanyag tárolás, mozgóárusítás, közterület lezárása, használata
avar-, zöldhulladék égetés
legeltetés közterületen, közterület állat általi beszennyezése
közterületen fák termésének engedély nélküli gyűjtése (hárs, gesztenye)
csapadékvíz-elvezető tisztítás elmaradása
játszótéri rend megsértése (kutya sétáltatás, dohányzás, alkohol fogyasztás)
hirdetmények, reklámok engedély nélküli elhelyezése közterületen
engedély nélküli fakivágás közterületen
engedély nélküli faültetés közterületen
rágcsálóirtás elmaradása
balesetveszélyes fa, kerítés, épület esetén a balesetveszély elhárításának elmaradása
autómosás közterületen
házszám hiánya
vendéglátóipari egységek működési engedélyében foglaltaktól eltérő nyitva tartás
a holtágak partjánál az átjárás megakadályozása
csapadékvíz elvezető árkok partfalának megrongálása (pl. gyomírtózás)
köztéri berendezések (pl.: padok, hinták, szemétkosarak) megrongálása
A bírság kiszabási hatáskört javasoljuk Gyomaendrőd Város Polgármesterére átruházni.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az alábbi magatartást javasolja még tiltott,
közösségellenes magatartásként meghatározni:
- a közösségi együttélési magatartási szabályok megsértése a
holtágak partján
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A Bizottság nem javasolja tiltott, közösségellenes magatartásként
meghatározni a következő magatartást:
- a holtágak partjánál az átjárás megakadályozása
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztésben meghatározott megatartásokat
javasolja tiltott, közösségellenes magatartásként meghatározni.

Döntési javaslat
"rendelet alkotás I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
tervezetét II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találja, az alábbi magatartásokat határozza meg tiltott,
közösségellenes magatartásként:
ingatlan előtti közterületen fűnyírás, fa/bokor gallyazás, levél összegyűjtés, hó eltakarítás elmaradása
kutyával veszélyeztetés: elkóborlás, kerítésen kijutás, kiharapás
engedély nélkül közterületen építőanyag tárolás, mozgóárusítás, közterület lezárása, használata
avar-,zöldhulladék égetés
legeltetés közterületen, közterület állat általi beszennyezése
közterületen fák termésének engedély nélküli gyűjtése (hárs, gesztenye)
csapadékvíz-elvezető tisztítás elmaradása
játszótéri rend megsértése (kutya sétáltatás, dohányzás, alkohol fogyasztás)
hirdetmények, reklámok engedély nélküli elhelyezése közterületen
engedély nélküli fakivágás közterületen
engedély nélküli faültetés közterületen
rágcsálóirtás elmaradása
balesetveszélyes fa, kerítés, épület esetén a balesetveszély elhárításának elmaradása
autómosás közterületen
házszám hiánya
vendéglátóipari egységek működési engedélyében foglaltaktól eltérő nyitva tartás
a holtágak partjánál az átjárás megakadályozása
közösségi együttélési magatartások megsértése a holtágak partján
csapadékvíz elvezető árkok partfalának megrongálása (pl. gyomírtózás)
köztéri berendezések (pl.: padok, hinták, szemétkosarak) megrongálása

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása –
első forduló
Enyedi László, Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezés után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz. A talajterhelési
díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A talajterhelési díj azt a
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és hatóságilag engedélyezett
szennyvízelhelyezést alkalmaz. (szikkasztó, zárt szennyvíztároló).
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott
egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Gyomaendrőd
esetében 1,5) határozza meg. A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében foglaltakat: a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012. február 1jei hatállyal tízszeresére, a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 összegre emelte.
A fizetendő talajterhelési díj tehát: 1.200 Ft x 1,5 x m3 azaz 1.800 Ft szorozva az elfogyasztott vízmennyiséggel. A
fentiek szerint számított, megemelkedett talajterhelési díjat először a 2012. évi vízfogyasztás alapján, 2013. március
31-ig kell majd az érintetteknek bevallaniuk és megfizetniük.
Ez évben, a Békés Megyei Vízművek Zrt-től kapott adatok alapján mintegy 300 kötelezettnek került kipostázásra a
talajterhelési díj bevallási nyomtatvány. Az átlagos fogyasztás ezeknél a fogyasztóknál 55 m3 volt 2011. évben. Ez
azt jelenti, hogy egy átlagos fogyasztó 2013-ban mintegy 100.000 Ft talajterhelési díjat kell fizessen, az eddigi
10.000 Ft helyett. Sokaknak az eddigi 10-20.000 forint éves talajterhelési díj megfizetése is nehézségeket okozott.
A talajterhelési díj egységdíj mértékének tízszeresére növelése azt a célt szorgalmazná, hogy minél többen
kössenek rá a rendelkezésre álló közcsatornára. Mivel azonban a megnövelt egységdíjat meghatározó törvény
2011. évvégén jelent meg, a lakosságnak nem állt kellő idő a rendelkezésére, hogy rácsatlakozzon a közcsatornára.
Így azoknak is meg kell fizetni a rácsatlakozásig felhasznált vízmennyiség után az emelt összegű talajterhelési díjat,
akik 2012. évben elvégzik a rácsatlakozást. A Békés Megyei Vízművek Zrt. ezeknek a fogyasztóknak – amennyiben
2012.06.25 – 09.25. közötti rákötési kampány időszakában kötnek rá a közcsatornára - különböző kedvezményeket
biztosít, ezáltal is elősegítve a minél nagyobb számú rákötést. Célszerű lenne önkormányzati rendeletünkben is
kedvezményt biztosítani ezen adózói körnek.
A talajterhelési díj tartalma alapján központi adó, a települési önkormányzat legfeljebb díjalap-mentességi vagy
díjkedvezményi szabályt iktathat rendeletébe, az egységdíj mértékét nem változtathatja meg.
Helyi rendeletünkben egyelőre csak annak az egyedülálló kibocsátónak van mentessége, aki a 70. életévét
betöltötte és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant egyedül használja. Ezt lehetne további mentességekkel,
kedvezményekkel kibővíteni. Ezek lehetnének az alábbiak:
Átmeneti kedvezmények, melyek a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való rákötést szorgalmaznák:
- a 2012. évben rákötött fogyasztóknak, a 2012. évi, a rákötésig felhasznált vízmennyiség után fizetendő
talajterhelési díjából 50 %-os díjkedvezmény adása,
- a 2013. évben rákötött fogyasztóknak, a 2013. évi, a rákötésig felhasznált vízmennyiség után fizetendő
talajterhelési díjából 30 %-os díjkedvezmény adása.
A díjkedvezmény csak abban az esetben járna, ha a fogyasztó a talajterhelési díjat, a jogszabályban meghatározott
határidőig bevallja és megfizeti, illetve az esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési
halasztásra) irányuló kérelmet nyújt be, az engedélyezve lett a részére, és azt annak megfelelően teljesíti is.
Folyamatos kedvezmények, mentességek, melyek a megemelt egységdíjból adódó magasabb fizetési
kötelezettséget enyhítenék az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők körében:
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- az évi 5 m3 fogyasztást el nem érők mentesítése a díjfizetés alól,
- kérelemre, természetes személyeknél, tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény adása
az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.
A talajterhelési díjból befolyt bevételek alakulása az elmúlt években:
Év
2009.
2010.
2011.
2012.06.30-ig

Bevétel, Ft
1.110.594
1.763.507
1.634.953
910.113

Fizetett m3
6.856
9.797
9.083
5.056

Kockázat elemzés:
Előnyök:
- a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való rákötések számának a növekedése
- a nehéz anyagi helyzetben lévők terheinek az enyhítése
- a talajterhelési díj hátraléknövekedésének a csökkenése
Hátrányok:
- a talajterhelési díj éves bevételének kisebb mértékű emelkedése, mint amit a jogszabály lehetővé tenne
- a díjkedvezmények igénybevételéhez szükséges ellenőrzési, adminisztrációs munka növekedése

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság alkalmasnak tartja az előterjesztést a második fordulós
tárgyalásra. Javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a talajterhelési díjról
szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításával az alábbi
kedvezményeket, mentességeket nyújtsa:
1. A 2012. évben rákötött fogyasztóknak, a 2012. évi, a rákötésig felhasznált
vízmennyiség után fizetendő talajterhelési díjából 80 %-os díjkedvezmény
adása.
2. A 2013. évben rákötött fogyasztóknak, a 2013. évi, a rákötésig felhasznált
vízmennyiség után fizetendő talajterhelési díjából 50 %-os díjkedvezmény
adása.
(A díjkedvezmény csak abban az esetben járjon, ha a fogyasztó a talajterhelési
díjat, a jogszabályban meghatározott határidőig bevallja és megfizeti, illetve az
esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési halasztásra)
irányuló kérelmet nyújt be, az engedélyezve lett a részére, és azt annak
megfelelően teljesíti is.)
3. Az évi 5 m3 fogyasztást el nem érők mentesítése a díjfizetés alól.
4. Kérelemre, természetes személyeknél, tárgyévben a talajterhelési díj
megfizetésére 50%-os díjkedvezmény adása az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
5. Mentesség adása abban az esetben, ha a közös háztartásban élő
személyek mindegyike betöltötte a 70. életévét, és a talajterhelési díjjal érintett
ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.

24

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság alkalmasnak tartja az előterjesztést a második fordulós
tárgyalásra. Javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a talajterhelési díjról
szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításával az alábbi
kedvezményeket, mentességeket nyújtsa:
1. A 2012. évben rákötött fogyasztóknak, a 2012. évi, a rákötésig felhasznált
vízmennyiség után fizetendő talajterhelési díjából 80 %-os díjkedvezmény
adása.
2. A 2013. évben rákötött fogyasztóknak, a 2013. évi, a rákötésig felhasznált
vízmennyiség után fizetendő talajterhelési díjából 50 %-os díjkedvezmény
adása.
(A díjkedvezmény csak abban az esetben járjon, ha a fogyasztó a talajterhelési
díjat, a jogszabályban meghatározott határidőig bevallja és megfizeti, illetve az
esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési halasztásra)
irányuló kérelmet nyújt be, az engedélyezve lett a részére, és azt annak
megfelelően teljesíti is.)
3. Az évi 5 m3 fogyasztást el nem érők mentesítése a díjfizetés alól.
4. Kérelemre, természetes személyeknél, tárgyévben a talajterhelési díj
megfizetésére 50%-os díjkedvezmény adása az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
5. Mentesség adása abban az esetben, ha a közös háztartásban élő
személyek mindegyike betöltötte a 70. életévét, és a talajterhelési díjjal érintett
ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.

Döntési javaslat
"A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – első forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület alkalmasnak tartja az előterjesztést a második fordulós tárgyalásra. A talajterhelési díjról szóló
20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításával az alábbi kedvezményeket, mentességeket kívánja nyújtani:
1. A 2012. évben rákötött fogyasztóknak, a 2012. évi, a rákötésig felhasznált vízmennyiség után fizetendő
talajterhelési díjából 80 %-os díjkedvezmény adása.
2. A 2013. évben rákötött fogyasztóknak, a 2013. évi, a rákötésig felhasznált vízmennyiség után fizetendő
talajterhelési díjából 50 %-os díjkedvezmény adása.
(A díjkedvezmény csak abban az esetben járjon, ha a fogyasztó a talajterhelési díjat, a jogszabályban meghatározott
határidőig bevallja és megfizeti, illetve az esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési
halasztásra) irányuló kérelmet nyújt be, az engedélyezve lett a részére, és azt annak megfelelően teljesíti is.)
3. Az évi 5 m3 fogyasztást el nem érők mentesítése a díjfizetés alól.
4. Kérelemre, természetes személyeknél, tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény
adása az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.
5. Mentesség adása abban az esetben, ha a közös háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 70. életévét,
és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 27.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
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Hivatali felelős: Enyedi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2012. I. félévi beszámolója
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012. évi
költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított.
Az Országgyűlés által 2011. év végén elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet jelentős
változásokat fogalmazott meg az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan. Lényegi változás volt,
hogy 2012-től külön elemi költségvetést és így önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa
irányított önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a polgármesteri hivatalt is), valamint önállóan működő
költségvetési szerveknek.
Ennek megfelelően az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat egészének (valamennyi intézmény)
2012. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat, az önállóan
működő intézmények és a 6 önállóan működő és gazdálkodó intézmény I. féléves gazdálkodásának alakulását.
Megnevezés
Bevételek
Költségvetési
bevételek
Saját bevételek
Működési célú
pénzeszköz átvétel
Felhalmozási
célú bevételek
Támogatási kölcsönök
visszatérülése
Előző évi
pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási
bevétel
Bevételek
mindösszesen
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadások
Ellátottak juttatása
Működési kiadások
összesen
Felújítások
Fejlesztések
Tartalék
Egyéb finanszírozási

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban

1570268

1728601

966087

55,89

368391
680122

384852
573533

207923
257321

54,03
44,87

74518

59162

31199

52,73

30915

30915

11292

36,53

821415

864539

16358

1,89

415
3545629

3641602

1490595

40,92

1057860
272834

1081974
278525

542540
133756

50,14
48,02

731580
413532

754736
461379

386026
212719

51,15
46,11

7200
2483006

7200
2583814

303
1275344

4,21
49,36

23769
332129
706725

47769
356334
653685

27796
185667
0
57002

58,19
52,11
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0

kiadás
Kiadás
mindösszesen

3545629

3641602

1545809

42,45

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot
jóváhagyni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"2012. I. félévi beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2012. évi
költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet
INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK

Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
intézmények 2012. I. féléves gazdálkodásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott
feladatok végrehajtására került sor.
Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen
valósult meg:
• Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai
o START mintaprogram
o Belvíz III. ütem
o Belvíz VIII. ütem
o Szennyvíztisztító telep fejlesztése
o Mirhóháti épület felújítása és eszközbeszerzés (DAOP pályázat)
o 2 db LEADER pályázat (Képtár, Körös Kajak SE)
o Mindenki ebédel program
•

Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok
o Bentlakásos intézmények fejlesztése (TIOP pályázat)
o Százszorszép óvoda fejlesztése
o Egészséges életmódra nevelés és stressz kezelés (Térségi Szociális Gondozási
Központ pályázata)
o Sportcsarnok felújítása és a Főtéren térfigyelő kamerarendszer kiépítése

•

Testületi döntés a pályázat előkészítéséről
o Komplex telepprogram
o Turisztikai attrakció
o Fürdő fejlesztése
o Óvoda fejlesztése (TÁMOP program – képzések)

2012. év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját.
2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között
a Cs.A.Cs. Kft. látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és
a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes
tájékoztatást következő év áprilisában.
Az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről (A.S.A. Kft. kártérítési igény, Védelmi övezet
per) a 2012. áprilisi testületi ülésen adtunk tájékoztatást. Az azóta eltelt 4 hónapban újabb
információhoz nem jutott az önkormányzat.
A perek jelenlegi állása így a következő:
Az A.S.A. per kapcsán a tulajdonos önkormányzatok úgy döntöttek, hogy jogalap nélküli gazdagodás
megtérítése iránt pert indítanak a Remondis Kft. ellen. A jogi képviselettel Dr. Soós Tibor ügyvédet
bízták meg, aki a keresetlevelet elkészítette és 2012. március 27-én benyújtotta az illetékes

Törvényszékhez. A Gyulai Törvényszék arra való hivatkozással, hogy az alperes székhelye
Budapesten van, áttette az ügyet a Fővárosi Törvényszékhez, mely döntést a tulajdonos
önkormányzatok többsége elfogadta, így az eljárás a Fővárosi Törvényszéken fog zajlani.
A Védelmi övezet perben a felperesek 2011. augusztus 25-i érkeztetéssel perújítási kérelmet
terjesztettek elő, melyben előadták, hogy álláspontjuk szerint az Ítélőtábla jogellenesen, túlzottan
alacsony mértékben állapította meg a 3 ingatlan vételárát. Álláspontjuk alátámasztása érdekében
ingatlanforgalmi szakértői értékbecslést csatoltak a kérelemhez. A perújítás megengedhetősége
kérdésében a Gyulai Törvényszék 2012. január 11-én tárgyalást tartott és megállapította, hogy a
perújítási kérelem alaptalan, ezért elutasította azt. A felperesek a döntés ellen éltek fellebbezési
jogukkal. A Szegedi Ítélőtábla 2012. március 29-én helybenhagyta a Gyulai Törvényszék döntését, így
a perújítási kérelem jogerősen is elutasításra került.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre,
3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját
erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
A kötvény paraméterei:
• Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
• Kötvény lejegyzése: CHF
• Jegyzéskori árfolyam: 158,35
• Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
• Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
• Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
• Kamatozás módja: változó
A kötvényforrás kezelése 2012. január 1. napjától nem a Budapest Priv-Invest Kft. feladata, hanem a
Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság
elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, koordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is figyelembe véve 2012.
január 1-jén a rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817.000 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
• 2012. március hónapban kamatfizetés történt 21.288 CHF összegben (5.209.174 Ft)
• 2012. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben (103.024.818 Ft)
2012. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege közel 30 millió Ft volt.
2012. június 30-án a kötvényforrás az alábbi formában áll az önkormányzat rendelkezésére: 665 millió
Ft betét formájában, 432.000 Ft az önkormányzat főszámláján.
A 2012. június 30-ai MNB középárfolyam (239,88) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány (5.474.014 CHF) összege: 1.313.106.478 Ft.
Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések
kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal
valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az
ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait,
a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, ellen
jegyeztetjük, majd a belső honlapon közzé tesszük.

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
44,48

Személyi
173237
173583
77218
juttatások
Munkaadót
29147
29241
11414
39,03
terhelő járulékok
Dologi kiadás
234286
232395
103013
44,33
Egyéb műk. célú
150134
189990
88093
46,37
tám. Pénzeszk.
átadások
Tartalékok
706725
653685
0
Működési
1293529
1278894
279738
44,74*
kiadások össz.
Felújítások
23769
45769
27796
60,73
Beruházások
64552
66552
59455
89,33
Befektetési célú
15100
15100
100,00
részesedések vás.
40580
41483
2445
5,89
Támogatás értékű
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás
ÁK
Felhalmozási
128901
168904
104796
62,04
kiadások össz.
Kölcsönök
16500
16500
5092
30,86
nyújtása
Finanszírozási
210497
210497
102692
48,8
kiadások
Intézményeknek
1457382
1516825
824101
54,33
nyújtott
támogatás
Függő, átfutó
1364
kiadások
Kiadások
3106809
3191620
1317783
51,92*
mindösszesen
Megjegyzés *: A működési kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a módosított működési
kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett értékéhez viszonyítottuk.
•

•

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni
a mezőőrök, településőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait.
A Start mintaprogram két ütemben indult ebben az évben. Az első programrész 2012. február
1-jén kezdődött 157 fővel, a második programrész pedig 2012. március 1-jén 65 fővel. A
vizsgált időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan négy, illetve három havi bérkiadás
jelentkezett, ezzel magyarázható az időarányos alatti teljesítés.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 44%-os, ami egy időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a közfoglalkoztatási szakfeladatra
megtervezett több mint 73 millió Ft-ból (2.200 E Ft pályázatban el nem számolható dologi
kiadások finanszírozására, illetve a start mintaprogramhoz kapcsolódóan 71.443 E Ft) alig
több, mint 7 millió Ft felhasználására került sor a vizsgált időszakban. Az eredeti
költségvetésben a mintaprogramokra vonatkozóan megtervezett 71 millió Ft összegű dologi

•

•

•

kiadás beruházási jellegű kiadásokat és nagy értékű tárgyi eszköz és különböző gép és jármű
beszerzéseket is magában foglalt. A következő rendeletmódosítás alkalmával az eddig
felmerült több mint 12 millió Ft összegű fejlesztési kiadásnak és a még várható nagy értékű
beszerzéseknek a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással forrást kell biztosítani.
Amennyiben az ehhez a pályázathoz kapcsolódó előirányzattal és teljesítés összegével
korrigáljuk a módosított előirányzat és a féléves teljesítési adatokat, úgy az egyéb szakfeladat
vonatkozásában az önkormányzat a megtervezett dologi kiadások 60%-át már felhasználta. Az
útfenntartás szakfeladatra megtervezett 5 millió Ft már teljes egészében felhasználásra került,
erre a szakfeladatra mindenképpen szükséges forrás átcsoportosítása az állandóan jelentkező
költségek és a hatóságok által előírt feladatok teljesítése érdekében. A téli rendkívüli időjárási
helyzetből adódóan 3,5 millió Ft-ot fizetett ki a város hóeltakarításra, csúszásmentesítésre. A
parkfenntartás szakfeladat dologi kiadásai 89%-ban teljesültek az első félévben. Ez azzal
magyarázható, hogy a 2012-es év első 3 hónapjában még számla alapján történt az elvégzett
feladat díjának rendezése, majd az ezt követő testületi döntésnek megfelelően megtörtént a
pénzeszköz átadások közé való átcsoportosítása a 9 havi parkfenntartási költségnek. Ezen a
szakfeladaton a Zöldpark Kft. által az önkormányzati utasítás alapján ellátandó feladatokon
kívül még 970 E Ft áll rendelkezésre az év második felére. A városgazdálkodás szakfeladatra
megtervezett keret 65%-a jelentkezett kiadásként az év első felében. Megtakarítás mutatkozik
az ár-és belvíz védekezési szakfeladaton, itt a felhasználás mértéke 15%, valamint a
szúnyoggyérítés szakfeladaton, ahol a rendelkezésre álló keret 17%-a lett felhasználva.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése 46%-on áll
a vizsgált időszakban. Itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított támogatásból (30.153 E
Ft) felhasznált 18 millió Ft. A bérleti díj rendezésére kapott 12.153 E Ft-ból július elején
lehívta a Fürdő az első részlet kiegyenlítését szolgáló keretet, így a Fürdő rendelkezésére már
csak a bérleti díj II. részlete teljesítéséhez szükséges összeg áll. Remélhetőleg a nyári időszak
árbevétele finanszírozni tudja az év hátralevő részének kiadásait és nem lesz szüksége a
Fürdőnek plusz támogatási keretre. Továbbá itt jelentkezik az óvodai és bölcsődei
feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés
működéséhez, a Tourinform iroda működtetéséhez a GYÜSZTE részére biztosított támogatás
időarányos összege, valamint a Sajt és Túrófesztiválra átadott támogatás összege. A
segélyekre megtervezett keretből 37% a felhasználás mértéke. A II. számú rendeletmódosítás
alkalmával építettük be a pénzeszköz átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil és
Sport alapok felosztásnak megfelelő összegeit.
A felújítások között teljesültek a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó
27.237 E Ft összegben, melyből a 2011. évben megrendelt rekonstrukciós munkák költsége
25.090 E Ft volt, továbbá 389 E Ft összegben műszaki dokumentáció készítés költsége
teljesült a Mirhóháti u. 1-5. ingatlan DAOP pályázatához kapcsolódóan, valamint 170 E Ft
összegben a Magtárlaposi költségalapú bérlakásokon felújítást hajtottunk végre.
A tervezett beruházások közel 90%-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fő út 134-136. előtt mederlap elhelyezés 675 E Ft
Köztemetők ravatalozói előtt vízelvezetés megoldása 1.006 E Ft
Belvíz VII. üzemeltetési engedélyek 393 E Ft
Belvíz VIII. telekalakítás költsége 100 E Ft
Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP 5.2.1-2008 1.294 E Ft
Hanyecz Margit felajánlásából óraállítás 1.966 E Ft
Közép Békési Reg.Vr. vésztői víztározó és gépház fejl. 186 E Ft
Taninform szoftver felhasználói jog 2012. 610 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 171 E Ft
Bartók út gyalogátkelőhely építés és megvilágítás 2.736 E Ft
Kossuth út előtti parkoló építés eng. 133 E Ft
Fő út vasút kereszteződésnél közvilágítás kiép. 263 E Ft
Játszótér kialakítása az Ifjúsági ltp-en 1.517 E Ft
Zárt babakocsi tároló kialakítása Öregszőlőben 125 E Ft
Jókai úti óvoda épületén villámhárító szerelés 197 E Ft

o
o
o
o
•

•
•

•

Idősek Otthona fejl. TIOP pályázat eng.terv végszla 590 E Ft
Közösségi közlekedés DAOP 3.2.1-2009 32.910 E Ft
Start mintaprogramhoz traktor és gépek vásárlás 12.237 E Ft
Százszorszép óvoda fejlesztésének engedélyezési terve 2.345 E Ft

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
többek között a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházáshoz kapcsolódó támogatás visszautalása
1.424 E Ft összegben, a 15% közmű visszatérítés 861 E Ft összegben, illetve 160 E Ft
összegben jelentkezett a fiatal házasok támogatása.
Megtörtént 15.100 E Ft összegben a Gyomaközszolg Kft.-nél a tőkeemelés (hulladékszállító
jármű beszerzése céljából).
A kölcsönök között jelenik meg a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 340 E Ft
összegben, a csónakház felújításához biztosított 310 E Ft összegű kölcsön, az IKSZT
beruházáshoz kapcsolódó 869 E Ft összeg (bérek megelőlegezése, mely a pályázati
támogatásból megtérül), valamint a Közalapítvány pályázati támogatásából 3.573 E Ft
megelőlegezése az I. részszámla rendezéséhez.
A finanszírozási kiadások között teljesült a március 31-én esedékes kötvénytörlesztés
102.692 E Ft összege.

Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett
kiadások összegeit, azonban az a tény, hogy a 2008. évben kibocsátott kötvényhez kapcsolódó
kötelezettség teljesítése magából a kötvényforrásból történik, nem pedig többlet bevételből vagy
kiadás megtakarításból, a benyújtott és a folyamatban lévő több száz millió Ft-os költségvetésű
pályázataink kedvező elbírálása esetén a projektek előfinanszírozása, illetve az önkormányzati és az
oktatási rendszer átalakításához kapcsolódó finanszírozási bizonytalanság azt sugallja, hogy az
elkövetkezendő években olyan finanszírozási nehézségek jelentkezhetnek az önkormányzat életében,
melyek konkrét intézkedések nélkül nem hidalhatók át.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Saját működési
bevétel
Helyi adó
bevételek
Gépjárműadó
bevétel
Különféle
bírságok
Mezőőri járulék
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről
Felhalmozási célú
saját bevételek
Támogatás értékű
felh. bev. és
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

104368

121724

73375

Telj. / Mód. Ei
%-ban
60,28

279000

279000

153215

54,92

75000

75000

34356

45,81

202
10000

10000

4846

48,46

505325

424629

162796

38,34

6250

21111

8767

41,53

74518

59162

31106

52,58

Támogatási
kölcsönök
visszatér.
Költségvetési
támogatás
Pénzforgalom
nélküli bev.
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek

30915

30915

11292

36,53

1200018

1343490

764701

56,92

821415

821415

0

3106809

3120670

805224

25,80

276

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 60%-on teljesültek. A bérleti díjak
teljesítési adatai között megjelenik a Vízművek részéről fizetett alap és többlet bérleti díj összege,
megtörtént a Fürdő részére a bérleti díj első részletének számlázása, esedékessé a vizsgált időszakot
követen vált a számla (teljesítés a Fürdő részéről megtörtént). A Regionális Hulladéklerakó Kft.
részére az éves bérleti díj 40%-át (8.000 E Ft + áfa) kellett a szerződésnek megfelelően kiszámlázni, a
fizetési határidő 2012. július közepén járt le, ez idáig nem történt teljesítés a Kft. részéről, így a
tulajdonos önkormányzatok felé se történhetett meg az őket megillető bérleti díj átutalása. A Fő úti
Gyógyszertár se az I., se a II. negyedévi árbevételéről nem szolgáltatott adatot az önkormányzat
részére, amely összegek a bérleti díj számlázásának alapjául szolgálhatnának, így augusztus elején
levélben kértük a patikát az adatszolgáltatás teljesítésére. A kamatbevételek majdnem 100 %-ban
teljesültek a vizsgált időszakban (összege az első 6 hónapban 32.737 E Ft). Itt jelenik meg a
folyószámlán lévő pénzeszközeink után kapott kamat és a kötvényből (29.847 E Ft) származó szabad
forrás lekötéséből származó plusz bevétel.
A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (átengedett)
Talajterhelési díj
Pótlék és bírság
Összesen:

Előirányzat, EFt
30.000
4.500
33.000
5.000
200.000
75.000
1.500
5.000
354.000

Teljesítés, EFt
14.158
2.767
17.870
2.080
113.426
34.356
910
2.004
187.571

Teljesítés, %
47,19
61,49
54,15
41,60
56,71
45,81
60,67
40,08
52,99

A helyi adóbevételek 52,99 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. Az előző év hasonló időszakában
ez csak 42,30 % volt. Ez a bevétel növekedés azonban az előző évhez viszonyítva csak mintegy 5.893
E Ft, mivel a 2011. évi előirányzat 75.500 E Ft-tal magasabb volt, mint az ez évi. Az építményadó,
telekadó, kommunális adó és idegenforgalmi adó éves bevétel-előirányzata várhatóan teljesülni fog.
Az iparűzési adó bevétele félévig 56,71 %-on teljesült, azonban a bevallások feldolgozása után több
adózónak túlfizetése keletkezett, amiről vagy még nem rendelkezett, hogy visszakéri, vagy a túlfizetés
összegét a szeptemberi előleg megfizetésére önkormányzatunknál hagyta. Így ezek az összegek
csökkentik a szeptemberi iparűzési bevételek nagyságát. A gépjárműadó bevétele elmaradást mutat az
időarányos előirányzathoz képest, ez azonban várhatóan csökkeni fog a második féléves behajtási
cselekményeknek köszönhetően. A talajterhelési díj befizetésének esedékessége minden év március
31-e, így annak összege már csak a hátralékok behajtása során befizetett összegekkel nőhet. A jövő
évtől fizetendő, tízszeres díjtétel emelkedés miatt, sokan kezdeményezték a közcsatornára való
rácsatlakozást. A kivitelezés során több esetben kiderült, hogy az műszaki okok miatt eddig nem is lett
volna lehetséges, így azoknak, akik eddig éveken keresztül megfizették a talajterhelési díjat, azt vissza
kellett térítenünk.

Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények:
EFt

Adónem

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Tőketartozás
összesen:

Nyitó
hátralék
2012.
január 1én
13.924
2.319

Folyó
Nyitó
Összes
évben
hátralékból
tartozás
keletkezett
még
2012.06.30.
tartozás
fennálló
összege
tartozás
18.542
12.809
31.351
3.013
1.480
4.493

Ebből:
nem
esedékes
tartozás

esedékes
tartozás

15.559
2.460

15.792
2.033

9.323

21.031

6.935

27.966

18.267

9.699

903

180

400

580

42

538

67.729
32.432
491

124.992
43.961
299

56.936
27.722
297

181.928
71.683
596

109.371
36.952
0

72.557
34.731
596

127.121

212.018

106.579

318.597

182.651

135.946

Az eddigi behajtási cselekmények eredményeként a nyitó hátralék összege 20.542 E Ft-tal csökkent.
Az ez évben keletkezett hátralék nagysága csökkent az előző év hasonló időszakához képest (2011ben: 38.884 E Ft volt, 2012-ben ez 29.367 E Ft). A második félév fontos feladata a behajtási
cselekmények további fokozásával a hátralék összegének csökkentése. Sajnos egyre több vállalkozás
kerül felszámolás, csődeljárás alá. Ezen vállalkozások tartozásainak a behajtását továbbiakban nem az
önkormányzat adóhatósága végzi, hanem a kijelölt felszámoló stb. szervezet. A megtérülés ezeknél a
tartozásoknál elég csekély.
Az esedékes tartozásból a csődeljárás, végelszámolás és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások
tartozásai:
EFt

15.792
2.033

- ebből: csődeljárás,
végelszámolás és
felszámolási eljárás
alatt álló vállalkozások
tartozásai
8.003
110

9.699

0

9.699

538
72.557
34.731
596
135.946

0
39.996
20.663
6
68.778

538
32.561
14.068
590
67.168

Esedékes tartozás
2012.06.30-án
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Összesen:

Az adóhatóság által
behajtható hátralék
7.789
1.923

A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági
intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják.
Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése:
2012. június 30-ig 2 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi
összegekkel érintették az adóbevételeket.

Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszem.komm.adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Összesen:

2012. június 30-ig
Részletfizetés, Ft
Fizetési halasztás, Ft
238.082
0
0
0
0
0
3.093.358
0
4.140
0
0
0
344.771
0
41.371
0
3.721.722
0

Törlés, Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A részletfizetést jogi személyek kérték, indokaikként gazdasági nehézségek kerültek megjelölésre.
Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást
alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, az
első félévben összesen 211 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja.
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen tartozás
Összesen:

Letiltott összeg
2012. június 30., Ft
427.400
375.888
1.318.957
532.291
1.364.489
0
1.650.529
98.103
2.069.822
17.374.681
25.212.160

Azonnali beszedési megbízás kiadására 2.828 esetben került sor, 258.900.790 Ft tartozásra.
Egyszerű ellenőrzés keretében 13 esetben került feltárásra adókülönbözet, az alábbi összegekben:
Magánszemélyek kommunális adója:
Pótlék:
Bírság:
ÖSSZESEN:

93.508 Ft
13.394 Ft
47.309 Ft
154.211 Ft

A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök 38%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a 2012. évben indult Start mintaprogramra eddig
leutalt 121.775 E Ft összegű támogatás, a 2011. évi start mintaprogram elszámolásának 8.390 E Ft
összege, az egyéb (2011. évről áthúzódó és 2012. évben induló – pl. kézbesítők támogatása, 4 fő
technikai bértámogatása -) közmunkára és közcélú foglalkoztatásra járó támogatás 6.254 E Ft összege,
továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.918 E Ft és a mezőőri támogatás 1.500 E Ft
összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.502 E Ft-ot kapott az
önkormányzat, mozgáskorlátozottak támogatása címen pedig 1.950 E Ft-ot, a Polgárvédelmi bázis 250
E Ft támogatásban részesült, mely a gépjármű működési kiadásainak finanszírozását szolgálja. A Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda részére 2011. évben megelőlegezett pályázati támogatás
visszafizetése 1.114 E Ft összegben az intézmény részéről megtörtént, illetve a Rózsahegyi Kálmán

Kistérségi Általános Iskola is rendezni tudta 2.947 E Ft összegben az oktatási feladatellátáshoz
kapcsolódó csárdaszállási önkormányzat helyett 2011. évben megelőlegezett támogatást
(Csárdaszállás rendezte az iskolával szemben fennálló előző évi tartozását). A Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda a vizsgált időszakot követően tudta rendezni az önkormányzat felé fennálló, 750 E Ft
összegű tartozását, melynek oka, hogy Csárdaszállás az intézmény részére az óvodai feladatellátáshoz
kapcsolódó 2011. évi tartozását most tudta rendezni.
A felhalmozási célú saját bevételeknél jelenik meg többek között a Dévaványa részére a
Gyomaközszolg Kft-ből értékesített üzletrész után kapott 6.250 E Ft, a felhalmozási célú áfa
visszatérülések 1.860 E Ft összege, illetve önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből
származó 643 E Ft.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra
átvett pénzeszközök 31.106 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda eszközbeszerzéséhez kapcsolódó NFÜ támogatás 669 E Ft összegben és az informatikai
infrastruktúra fejlesztés támogatásának elszámolásából adódó 374 E Ft, Hanyecz Margit 2.000 E Ft
összegű felajánlása köztéri óra állítására, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 1.189 E Ft, a
csatorna érdekeltségi hozzájárulás 747 E Ft összege, a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás
visszautalt 358 E Ft összege és 60 E Ft közérdekű kötelezettségvállalás, valamint a Közösségi
közlekedés fejlesztése pályázat támogatása 25.709 E Ft összegben.
A kölcsönök esetében a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsönökből visszafizetésre került az
Ignácz Kft részéről 1.570 E Ft, a Széchenyi Vadásztársaságtól 250 E Ft és a Dávid-Ker Plusz Kft-től
450 E Ft. A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányosnak megfelelően (52%-on), a
belvízhitel törlesztések 56%-on teljesültek. A Zöldpark Kft. a vizsgált időszakban visszafizette a 2.135
E Ft összegű pályázati támogatás megelőlegezést. A Tulipános Óvoda a részére nyújtott kölcsönből
201 E Ft-ot, a Csemetekert 400 E Ft-ot fizetett vissza az önkormányzat számlájára. A vizsgált
időszakban közköltséges temetés visszafizetése 1.336 E Ft összegben történt, a megelőlegezett
segélyek visszafizetésének összege 1.885 E Ft.
A normatív állami támogatások és az átengedett központi adók közel 57%-ban teljesültek az első
félévben.

Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf
Éva)
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges
intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás
kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg,
illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy
bírósági úton érvényesítjük követelésünket.
Hitelek
Hitel típus

Lakáshitel
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

Hitel
állomány
2012.01.01.

Hátralék
2012.01.01

20.262.486
9.285.413

2.669.150
3.305.398

1.078.099

586.392

Új előírás

340.000

Előírás
bevétel
2012. évi

Befizetés
2012. I.
félév

adatok Ft-ban
Hitel
Hátralék
állomány
2012.06.30
2012.06.30.

4.000.000
1.500.000

2.083.023
834.834

18.519.463
8.450.579

2.953.759
3.370.287

300.000

147.175

930.924

676.745

Bíróságra adott ügyek
Hitel tipus Ügyszám

Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár
hitel

29
18

Fizetési
meghagyás
Közjegyző
felé
8
1

Tartozás
összege

1.448.433
143.365

Bírósági
Végrehajtás
alatt lévő
ügy
11
9

Tartozás
összege

1.232.170
2.420.238

Bírósági
eljárásba
bekapcsolódás
10
8

Tartozás
összege

2.024.453
1.612.857

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2012. június 30-án 18.519.463 Ft, mely összeg 172 fő
tartozása. A hátralékos állomány 2.953.759 Ft, mely összeg 75 fő tartozását jelenti. A hátralékos
tartozás összege, mintegy 284.609 Ft-tal nőtt. 2012. I félévben befizetésre került 2.083.023 Ft. 2009.
évben, sőt 2010. és 2011. években is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Vannak azonban olyan
ügyfeleink is akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben
rendezik tartozásukat. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására,
bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel, melynek törlesztő
részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság hatására. 29 fő ellen folyik végrehajtási eljárás
4.705.056 Ft tartozás összegére. A végrehajtó 1 ügy kapcsán sikeres árverést tartott, melynek
eredményeként a 34.094 Ft összegű tartozás megtérült. A végrehajtó 4 esetben tartott sikertelen
árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé. 8 ügy
kapcsán fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményeztük a közjegyző felé 1.501.773 Ft összegű
tartozásra vonatkozóan, melyre 2 ügy kapcsán 53.340 Ft tartozás megtérült.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2012. június 30.-án 8.450.479 Ft, mely összeg 84 fő
tartozása. A hátralékos állomány 3.370.287 Ft, mely összeg 41 fő tartozása. A hátralékos tartozás
összege 64.889 Ft-tal nőtt. 2012. I. félévében befizetésre került 834.834 Ft, melyből végrehajtás
eredményeként 99.530 Ft.
18 fő ellen folyik végrehajtási eljárás 4.176.460 Ft összegű tartozásra. 2 fő rendszeresen fizet, 2 fő
esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához további költségek
megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. években vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő
részére nyújtott kamatmentes hitelt. 2012. június 30-án 7 fő 930.924 Ft tartozással rendelkezik,
melyből a hátralékos tartozás összege 676.745 Ft, mely 6 fő tartozását jelenti (3 fő rendszeresen fizet).
Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette tartozását, jelentős hátralékkal
rendelkeznek, melyből 1 fő jegyzőkönyv alapján részletfizetés útján rendezi tartozását. 2 fő szerződés
alapján kapott részletfizetése 2012. augusztus 31-én lejár, ezt követően amennyiben az ügyfél fizetési
kötelezettségét továbbra sem teljesíti fizetési meghagyás kibocsátására lesz lehetőség.
A végrehajtás során azt tapasztaljuk, hogy a végrehajtásra adott ügyfelek többsége nem rendelkezik
letiltható jövedelemmel. A végrehajtás során a legvégső esetben az ingatlan árverés sem jár
eredménnyel, ugyanis lakottan kerül árverésre.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. hj Kintlévőség Hátralék
típusa
2012.01.01
2012.01.01
Hárma
s-körös
csat.
érd.hj
Rauféle
csat. hj
Régi
Csator
na hj

17.687.760

17.687.760

75.000

15.000

Új
előírás
Korr.

Előírás
bevétel
2012. évi
1.500.000

Befizetés
2012. I.
félév
746.859

Kintlévőség
2012.06.30.

adatok Ft-ban
Hátralék
2012.06.30.

16.940.901

16.940.901

75.000

75.000

75.000

15.000

15.000

15.000

Út érd
.hj

5.555.448

5.555.448

105.148

5.450.300

5.450.300

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2012. június 30án 16.940.901 Ft (815 fő tartozása), melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési kötelezettség
2011. szeptember 31-én lejárt. Az ügyfeleket folyamatosan felszólítjuk. 2012. június 30-ig befizetésre
került 746.859 Ft, mely összeg főleg a felszólítások, illetve az ügyfelek által vállalt részletfizetés
eredményeként realizálódott. 68 fő 835.594 Ft összegű tartozását részletekben fizeti. A nem fizető
ügyfelek tartozását legvégső esetben átadjuk a helyi adóhatóságnak, 2012. évben 168 fő tartozását
7.110.527 Ft összegben átadtuk adók módjára történő behajtásra. Az adóra átadott tartozásból 2012. I
félévben 259.170 Ft térült meg. 3 ügyfél esetében 300.000 Ft összegben van lehetőség az OTP
Lakástakarék Pénztárnál zárolt összegből a Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás
rendezésére, a kifizetéshez szükséges engedményezést elindítottuk, de még átutalásra nem került sor.
Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az
adó osztályra behajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás 2012. június 30-án 5.450.300 Ft összegű, mely egyben 183
fő hátralékos tartozása is. 2012. június 30-ig 105.148 Ft befizetés történt. Az ügyfeleket rendszeresen
felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás
kibocsátására van lehetőség. Az összes tartozásból jelenleg 21 fő 1.058.297 Ft összegű tartozására lett
fizetési meghagyás kibocsátva, közülük 13 fő 564.881 Ft összegű tartozására lett a bírósági eljárás
elindítva, melyből 2012. I. félévében 1 fő tartozása 42.730 E Ft összegben megtérült. 2011. évben 8
fő 493.416 Ft összegű tartozásával szemben lett fizetési meghagyás kibocsátva, melyből 3 fő kezdte
meg rendezni tartozását jegyzőkönyv alapján. 4 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott. A
végrehajtási eljárás folytatásához további költségeket kell megelőlegezni..
2012. évben az Orgona és a Vasvári Pál utca építéséhez az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló
értesítést a lakosok 2012. március 27-30. közötti időszakban kapták meg. A várható 1.904.893 Ft
összegű út érdekeltségi hozzájárulásból 1.083.578 Ft befizetése megtörtént, a 30 érdekeltségi
egységből 16 érdekelt teljes egészében megfizette a hozzájárulást, 1 érdekeltségi egység
vonatkozásában az ügyfél részletfizetéssel vállalta rendezni a kimutatott útépítési érdekeltségi
hozzájárulás összegét.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás Kintlévőség
Hátralék
Új előírás
típusa
2012.01.01
2012.01.01
Korr.
Aktív
korú
Köztemetés
Jöv.pótló
Adósság
csökkent
ési tám.
vfiz.

5.295.243

4.590.567

1.920.013.

4.210.125
89.984
2.405.345

Előírás
bev. 2012.
évi

1.000.000
89.984
2.125.150

136.320

Befizetés
2012. I.
félévi
246.203

Kintlévőség
2012.06.30.

adatok Ft-ban
Hátralék
2012.06.30.

6.969.053

6.296.858

1.336.476

2.873.649

2.873.649

14.000
135.000

75.984
2.406.665

75.984
2.126.470

Az aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2012.
június 30-án 6.969.053 Ft - 125 fő tartozása -, melyből 6.296.858 Ft a hátralékos összeg, mely tartozás
120 fő tartozása. A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a
Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik.
A közköltséges temetés visszafizetésére 2012. június 30-án 2.873.649 Ft kötelezettség áll fenn (44 fő
tartozása), az egész összeg hátralékos. A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi
részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt
rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként

bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt
bekapcsolódni egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe. A pénzügyi osztály a tartozásokat
nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A
nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján kerülnek
végrehajtásra.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2012. június 30-án 5 fő tartozását
75.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni, de
2 fő esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem
rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan
vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. 1 fő esetében az adóosztály elkezdte
behajtani a tartozást.
Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 1.837.110 Ft összegben 20
fő, 2011. évben 14 fő 847.425 Ft összegben, 2012. évben 3 fő 136.320 Ft összegben lett kötelezve. 2
fő tartozását rendezte. 11 fő részletekben rendezi tartozását. 2012. június 30-án 35 fő tartozása
2.406.665 Ft összegben áll fenn, melyből 32 fő hátraléka 2.044.150 Ft. A pénzügyi osztály a
visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küldünk. A
visszafizetést megállapító hivatali Kirendeltség, illetve 2012. május 1-től a Humánpolitikai osztály a
tartozás rendezése érdekében jegyzőkönyv alapján 18 fő részére részletfizetést engedélyezett, melyből
10 fő rendszeresen törleszti tartozását. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség.
A Kintlévőségek behajtásával, illetve realizálásával kapcsolatban megállapítható, hogy amennyiben az
ügyfél nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, az ingatlan végrehajtás eredményességének esélye
minimális. A hitelek vonatkozásában az önkormányzati jelzálogjog bejegyzésre kerül az ügyfél
ingatlanára. Az ingatlanon bejegyzett tartozás végrehajtásának elindítása során lehetőségünk van az
eljárásba bekapcsolódni, ebben az esetben csak az ingatlan árverésében veszünk részt, melynek
kétszeri megismétlését követően az eljárás szünetel.
Az önkormányzat részére az Illetéktörvény a bírósági végrehajtásra vonatkozóan illetékmentességet
biztosított. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a tartozás összegének 3 %-a, minimum
5.000 Ft, a végrehajtási lap kibocsátása a tarozás összegének 1 %-a, minimum 5.000 Ft eljárási
költséggel jár. A végrehajtás ügyfelenként minimum 22.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével
jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket kell fizetni. Jelenleg
egy 70.000 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása 38.600 Ft-ba kerül, mely összeg a
tartozás 55 %-a. Amennyiben a tartozás a férj és a feleség tartozása is, úgy a költség 72.200 Ft. A
végrehajtás elindításának költsége meghaladhatja a tartozás összegét, melyet ugyan az ügyfélnek meg
kell térítenie, de abban az esetben is ki kell fizetni ha a tartozás nem térül meg.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozások összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.
A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek aránytalanul
magasak a tartozások összegéhez viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek
megduplázódnak.
A 2012. I. félévében felmerült végrehajtással kapcsolatos költségek kimerítették a 2012. évre tervezett
417 E Ft összegű keretet. A tervezett végrehajtási költségek nemcsak a pénzügyi osztály által intézett
ügyekkel kapcsolatban merültek fel, hanem az adóosztály végrehajtási ügyeit is magában foglalják.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Egyéb műk. célú
tám. Pénzeszk.
átadások
Működési
kiadások össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

154741

156889

78609

Telj / a mód. Ei
% ban
50,11

48165

48742

20151

41,34

67047
262284

62154
266331

29489
117965

47,45
44,29

532237

534116

246214

46,09

532237

534116

476
246690

46,19

10653

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányosnak
megfelelően teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, a gyámhivatali,
okmányirodai, építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelők és az igazgatási
feladatokat ellátók bér és járulék költségei.
Az első félévet érintően az alábbi személyi változások történtek:
2012. április 14. Timárné Binges Irén Hatósági osztályvezető, mint a szabálysértési ügyek
intézője, a törvény erejénél fogva átkerült a Kormányhivatalhoz, melynek következtében a
hivatal létszáma egy fővel csökkent.
A Hatósági Osztály vezetésére az okmányirodában dolgozó Vaszkó Erika kapott megbízást,
melynek következtében az okmányiroda létszáma 3 főre csökkent.
A Kirendeltség 2012. április 30-i megszüntetése következtében az ott dolgozó három főből
egy fő kisegítő fizikai alkalmazott jogviszonya megszűnt, átkerült a Térségi Humánsegítő
Szolgálathoz, egy fő köztisztviselő a Hatósági osztályra került, egy fő köztisztviselő a
Városüzemeltetési osztályon kapott feladatot, ahol egy határozott idejű szerződéssel
alkalmazott köztisztviselő helyét tölti be.
A Kistérségi irodában egy fő köztisztviselő jogviszonya a határozott idejű szerződés lejártával,
egy fő közös megegyezéssel szűnt meg. Az álláshelyek betöltésére visszatért fizetés nélküli
szabadságáról egy fő, illetve egy fő felvételre került.
A Humánpolitikai Osztályon egy fő szülési szabadságra ment 2012. július hónapban, kinek
helye nem került betöltésre.
Egy fő fizikai alkalmazott munkaideje heti 16 órára csökkent.
Összességében a Polgármesteri Hivatal létszáma jelenleg 53 fő, az 58 nyitóhoz képest 5 fővel
csökkent:
Timárné Binges Irén - Vaszkó Erika
Varjú Róbert
- Szabóné Galambos Éva

Kazár Éva
Tóth Katalin
Vaszkó Erika
•

•

•

- Weigertné Szilágyi Erika
-

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően
alakult, de vannak olyan területek, ahol azt meghaladó felhasználások történtek (irodaszer,
nyomtatvány beszerzés 60%). A legnagyobb probléma a gázfelhasználásnál jelentkezik, ahol a
rendelkezésre álló keret több, mint 92%-a már kiadásként felmerült. A magas teljesítés a
kiadás időszakos jellege mellett azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben a gázdíj
mintegy 50%-kal emelkedett.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft. Itt jelennek
meg a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések (rendszeres szociális segély, időskorúak
járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó eseti támogatás, óvodáztatási támogatás, közgyógyellátás) is. Erre a célra a
megtervezett keret 44,26%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között két tétel teljesült, 255 E Ft+ áfa összegben szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, illetve bruttó 153 E Ft összegben képviselő részére notebook
vásárlás történt.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Közhatalmi
bevételek
Intézményi műk.
bevételek
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről
Felhalmozási célú
saját bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek
•
•
•
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

2260

2260

1862

Telj. / Mód. Ei
%-ban
82,39

135

135

701

519,26

0

0

1199

0

0

93

529842

531721

254240

47,82

532237

534116

258095

48,32

827

A közhatalmi bevételek több mint 82%-ban teljesültek. Itt jelennek meg az okmányirodai
feladathoz tartozó és az egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevételek.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási
díjbevételeket, a működési célú áfa visszatérüléseket és kamatbevételek összegét.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg az időközi önkormányzati
képviselőválasztásra leutalt előleg 245 E Ft összege és az előző évi maradvány átvétele 954 E
Ft összegben.
A felhalmozási célú saját bevétel tartalmazza a lemondott képviselő részére értékesített
notebookból befolyó bevétel összegét.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

29011

29576

14703

Telj / a mód. Ei
% ban
49,71

7475

7627

3647

47,82

7584
44070

7584
44787

5457
23807

71,95
53,16

1658

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően
alakultak az intézménynél.
A dologi kiadások 72%-a teljesült az intézménynél. Az időarányost meghaladó felhasználást
az indokolja, hogy a pályázaton elnyert 2.400 E Ft-ot június 30-áig el kellett költenie az
iskolának, ugyanakkor az előirányzatok közé még nem került beépítésre a dologi kiadásokra
fordítható 2.363 E Ft összeg. A gázenergia felhasználás itt is, mint valamennyi intézménynél
nagyon jelentős. A Zeneiskola egész évre 900 E Ft-ot tervezett, a tényleges felhasználás
viszont már 1.104 E Ft.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
•

•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

4074

4074

652

Telj. / Mód. Ei
%-ban
16,00

492

492

2598

528,05

39504

40221

22939

57,03

44070

44787

26189

58,47

A saját bevételek teljesítése 16%-on áll, mely elsősorban a 2011. évben esedékes, de akkor
meg nem fizetett térítési díjak 2012. év eleji teljesítéséből származik. A térítési díjak
megfizetésének határideje 2012. október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az
előírt térítési díjak beszedésére különös figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés
és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési díjak befizetésének teljesítése.
A támogatás értékű bevételek között jelenik meg a közfoglalkoztatottra igényelt támogatás
198 E Ft összege, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert támogatás 2.400 E Ft
összege. Az elnyert támogatásból egy tehetséggondozással kapcsolatos programsorozatot
valósított meg az intézmény művészeti szakemberek részvételével, alkotóműhelyekkel és egy
művészeti gálaműsor megszervezésével.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználásának aránya meghaladja az időarányos
teljesítést, melynek indoka részben, hogy a térítési díjak az intézmény számláján az utolsó
negyedévben fognak realizálódni, másrészt a július 3.-án esedékes nettó bérek (1.424 E Ft)
összegét is tartalmazza a támogatás, valamint az elnyert pályázati támogatást június 30-áig az

intézménynek fel kellett használnia. A korrekció elvégzése után a felhasznált támogatás
aránya az időarányos alatti.

Határ Győző Városi Könyvtár

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

12202

12520

6717

Telj / a mód. Ei
% ban
53,65

3295

3381

1793

53,03

5634
21131

5941
21842

3640
12150

61,27
55,63

662

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányost meghaladó. Ez azzal magyarázható,
hogy a vizsgált időszak tartalmazza annak a 4 hónapnak a kiadásait, amikor még a
létszámintézkedés hatása nem jelenik meg. Április hónaptól került sor két dolgozó
munkaidejének 6 óráról napi 4 órára történő csökkentésére, illetve további két dolgozó
munkaidejének 8 óráról 4 órára csökkentésére.
A dologi kiadások teljesítése meghaladja a 61%-ot. A Könyvtár állománygyarapításra a
betervezett 1.300 E Ft-ból 693 E Ft-ot használt fel, azaz a keret 53%-át. A könyvek,
folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik. A dologi kiadásokon belül az
időarányoshoz viszonyítva a készletbeszerzés jelentős többletfelhasználást mutat (80%).
Ennek oka részben a TIOP pályázathoz kapcsolódó elhasználódott eszközök kötelező pótlása,
másrészt a rendezvények felmerült költségei. Nagyon magas (101%) az intézménynél is a
gázenergia felhasználás, melynek magyarázata a gáz díjának 50%-os emelkedése.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
Finanszírozási
bevételek
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

500

500

311

Telj. / Mód. Ei
%-ban
62,20

20631

21342

12793

59,94

21131

21842

13104

59,99

11

Az intézmény saját bevétele 62 %-ban, az időarányos felett teljesült a vizsgált időszakban.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása 60%, melynek részbeni oka, hogy a
tényleges támogatási összeg tartalmazza a június havi bérek (604 E Ft) összegét is. A
korrekció elvégzése után 57%-on teljesült a támogatás.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

14906

13511

7040

Telj / a mód. Ei
% ban
52,11

3976

3706

1880

50,73

12386
31268

13111
30328

6014
14934

45,87
49,24

352

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult, megtörtént a Tourinform Iroda előirányzatának zárolása.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 46%-a került felhasználásra. Megtörtént a
Tourinform Iroda fel nem használt dologi kiadásainak zárolása, valamint beépítésre került a
rendezvényekre jóváhagyott 1.400 E Ft.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Támogatás értékű
műk. bevétel
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
•
•
•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

0

0

72

7800

6905

2682

38,84

23468

23423

12926

55,18

31268

30328

15680

51,70

A támogatás értékű bevételek között teljesült a múlt évben foglalkoztatott közcélú dolgozó
decemberi bérének támogatási összege.
Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a terv 15%-a
realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig 41%.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása. A tényleges támogatási összeg tartalmazza a június havi
nettó bérek (786 E Ft) összegét is. A korrekció elvégzése után 51,83 %-on teljesült a
támogatás felhasználás.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

26437

27274

13268

Telj / a mód. Ei
% ban
48,65

Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•
•

7100

7326

3512

47,94

5584
39121

5584
40184

2406
19186

43,08
47,75

1810

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatt jelentkezett, melynek oka,
hogy a kirendeltség épületének energiaköltségei nem az intézmény szakfeladatán jelentek meg
hanem teljes egészében a hivatalnál, ennek rendezése év végéig történik.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bev.
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen
•

•

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

0

0

2

12897

448

457

102,01

26224

39736

20713

52,13

39121

40184

21172

52,69

A támogatás értékű működési bevételek között 457 E Ft realizálódott, mely az 1 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásából adódó támogatási összeg. Az intézmény társulási
feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. Ezen normatíva összege
az intézmény eredeti költségvetésében a támogatás értékű bevételek között jelent meg, de ez a
támogatás az önkormányzat igénylése alapján az önkormányzat főszámlájára érkezik, így az
intézmény ehhez a bevételéhez irányító szervtől kapott támogatásként jut hozzá. Az
előirányzat rendezésére (tám. értékű bev. csökkentése, irányító szervtől kapott tám. növelése)
a II. számú rendeletmódosítás alkalmával került sor. A Kistérség az I. negyedévi társulási
normatívát (3.459 E Ft, mely összeg az éves előirányzat 28,5%-a) június hónapban utalta.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege tartalmazza a június havi nettó bérek (1.677
E Ft) összegét is. A korrekció elvégzése után 48%-on teljesült a támogatás. Amennyiben a
társulási normatíva az időarányosnak megfelelően realizálódott volna, az intézmény nem
mutatna se túlfinanszírozást, se alulfinanszírozást.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2012. augusztus 13.) az önkormányzat számláján 47 millió Ft jelenik meg. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a
folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
A Képtár felújítására nyert pályázati támogatás előfinanszírozását vállalta az Önkormányzat, melyhez
kapcsolódóan 2012. június végén, majd július közepén vált esedékessé 3,5-3,5 millió Ft
megelőlegezése.
A Start Mintaprogramon belül ugyancsak augusztus végéig válik esedékessé 23 millió Ft összegű
gépbeszerzési számla kifizetése, illetve augusztus első hetében közel 5 millió Ft összegű juh nyári
szállás felújítási számla rendezése.
Az IKSZT beruházás pályázati elszámolása folyamatban van, a támogatási összeg realizálódása majd
csak év végével várható.

Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2012. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2012. december 31-én. Ezek közül néhány:
• 2012. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
• a túlfizetéssel rendelkező adózók esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről
• a folyamatban lévő pályázatok benyújtásához kapcsolódó előkészítési költségek
megelőlegezése
• az IKSZT pályázati támogatásának realizálódása
• a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
• a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
• intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása (pl. gázköltség)
• az óvodák átadás-átvételéhez kapcsolódó elszámolások alakulása
• az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása
• mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni a következő évet érintő szerkezeti
átalakításokra, jogszabályi változásokból adódó feladat átrendeződésekre, az ellátandó feladatokat,
kötelezettségeket egyensúlyba kell hozni a majd rendelkezésre álló forrásokkal.

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 14.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
: 06-66/386-006; Fax/ : 06-66/386-016
E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu
Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu
OM azonosító: 028297

Ikt.szám: 545 / 2012
Kiegészítő melléklet
a 2012. I. félévi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I.

A feladat általános értékelése

1. A gyermek - és tanulólétszám alakulása
A 2012. gazdasági évet érintő tanévek létszámadatait szemlélteti a következő táblázat.
Megnevezés

2011/2012 tanév

Óvodai nevelésben részesülők
Alapfokú iskolai oktatásban részesülő

1-4 évfolyam
5-8. évfolyam

Sajátos nevelési igényű tanulók
ebből magántanuló
ebből autista
ebből organikus
ebből nem organikus

83
274
223
39
1
2
1
35

2012/2013 tanév
tervezett
júliusi felm.
65
84
276
268
245
244
41
42
1
1
2
4
1
1
37
36

A 2011/2012-es tanévhez viszonyítva az óvodás korú gyermekek száma szinte változatlan a beíratás
utáni létszámok tükrében. Ugyanezen időszakot vizsgálva a tanulói létszám 2,6%-kal nőtt, ugyanakkor
továbbra is megfigyelhető a családok elköltözése miatti kiíratás, illetve a tervezetthez viszonyítva
kevesebb az 1. osztályosok száma az „óvodában maradás” szükségessége miatt.
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében némi létszám növekedés figyelhető meg a tanévek
folyamán.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása

A következő táblázat szemlélteti az intézmény által foglalkoztatottak teljes munkaidősre
átszámított létszámát.
Megnevezés
Pedagógus
Óvodapedagógus
Technikai
Iskolai oktatás összesen

Létszámok
2012.01.01
2012. évi
2012.06.30.
nyitó
engedélyezett
záró
45
45
43
5
8
7
19,5
23,25
19,25
69,5
76,25
69,25

A 2012. évi engedélyezett pedagógus álláshelyek esetén 2 fő eltérés mutatkozik, mely év végére
rendeződik a következő okok miatt:
- 1 fő határozott időjű kinevezéssel rendelkező óvodapedagógus jogviszonya a félév végével szűnik
meg,
- másrészt 1 fő óvodapedagógus szeptember 1-től a megüresedő pedagógusi feladatot látja el.
Az intézményben a 2011. évhez viszonyítva jelentősen megnőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak
száma, mert az eredeti költségvetésben beépített létszámleépítés kiváltásra került az érintett
munkakörben dolgozók által felvállalt óraszám csökkentéssel. Így az intézmény feladatait 55 fő teljes
munkaidős, 5 fő heti 36 órás, 5 fő heti 32 órás, 4 fő heti 30 órás, 2 fő heti 25 órás és 3 fő heti 20 órás

részmunkaidős dolgozóval látja el, továbbá a munkaszervezés megkövetelte 0,25 fő álláshely
betöltetlenségét.
Előző évről áthúzódva december és január hónapban sor kerülhetett közfoglalkoztatásra is 1 fő 8 órás
karbantartó és 1 fő 4 órás részmunkaidős tálalókonyhai kisegítő vonatkozásában.
II. A bevételek alakulása
1. Az alaptevékenység bevételei
Az intézményi működési bevételek éves előirányzata 3 758 eFt, mely teljesítése 1 253 eFt, azaz az
éves előirányzat 33,3 %-a.
Tekintettel arra, hogy a napközi konyhák előző évi átszervezése miatt a 2012-es gazdasági évben a
tervezett bevételek 77,12%-át adja a tankönyv-étékesítésből származó bevétel, mely szezonális
jellegéből adódóan szeptember hónapban realizálódik, így e hatás nélkül szemlélteti a következő
táblázat a bevételek tényleges alakulását.
∑

Megnevezés
Előirányzat
Időarányos előirányzat

3 758
344

Teljesítés

1 252

Időarányos előir-tól való eltérés
Időarányos ei-hoz viszonyított telj

908
363,95%

A bevételek jelentős túlteljesülése a befolyt bérleti díjakhoz kötődik, mert az éves előirányzat 96,9 %a már realizálódott. Az intézmény az ideiglenesen szabad kapacitásainak minél jobb kihasználása
érdekében törekszik az önkormányzati kiegészítés mértékének csökkentésére és a váratlanul fellépő,
előre nem tervezhető intézményi kiadások, fizetési kötelezettségek saját finanszírozása érdekében.
Az intézmény 2012. nyarán is megszervezte az egy hetes nyári tábort, melyből 260 eFt bevétel
realizálódott az ehhez szükséges kiadások finanszírozására.
Összességében megállapítható, hogy a saját bevételek féléves teljesülése megfelelő.
2. Az átvett pénzeszközök és pályázatok alakulása
Az intézmény 2012. első negyedévében sikeresen lezárta a TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai
tehetséggondozás „Merj a legjobb lenni” című pályázatot. A záró jelentés elfogadása után a
fennmaradó 1 111 eFt is kiutalásra került, csupán 3 eFt összegű tétel visszautasítása mellett. Így az
intézmény rendezni tudta a fenntartó által korábban biztosított előleg fennmaradt részét (1 114 eFt –
működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak).
2012. januárjával bezárólag az intézmény részt vett a közfoglalkoztatásban, mely kiadásainak
ellentételezésére a Munkaügyi Központ átutalta a 230 eFt-os támogatást.
A tervezettnek megfelelően Csárdaszállás Község Önkormányzatával szemben fennálló követelés (750
eFt) realizálása megtörtént.
Az Útravaló ösztöndíj program keretében a Wekerle Sándor Alapkezelőn keresztül lehívott forrás 252
eFt.
Továbbá az intézmény igyekszik feltárni az előfinanszírozást, illetve a jelentős önerőt nem kívánó
pályázati lehetőségeket.
3. Az intézmény működési támogatásának alakulása
Az intézmény működési (önkormányzati ) támogatásának alakulását a következő levezetés szemlélteti.
Önkormányzati támogatás 01.01.-06.30.
- június havi nettó bér
Módosított teljesítés
Időarányos támogatás

Módosított előirányzat
222 099 000

111 049 500

Teljesítés
121 674 288
8 903 379
112 770 909

Eltérés

1 721 409
Adatok Ft-ban

A látszólagos 1 721 eFt összegű túlfinanszírozást okozó tényezők ismertetése a saját bevételeknél,
illetve a kiadásoknál található.
Az eredeti költségvetés elfogadásával, az abban meghatározott szükséges önkormányzati kiegészítést
mérséklő intézkedéseket az intézmény végrehajtotta, így év végére a túlfinanszírozott állapot nem
várható, vagy csak nem várt események bekövetkezésével valószínűsíthető.
Az irányító szervtől kapott támogatáshoz kapcsolódik többek között az előző évi pénzmaradvány
részét képező kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) beépítése 2 003 eFt összegben.
Továbbá a fenntartó által jóváhagyott 2 177 eFt összegű pénzmaradvány beállítása is megtörtént, mely
felhasználásra is került az előző évi beszámoló kiegészítő mellékletében felsoroltak szerint.
Az intézmény önkormányzati támogatása magában foglalja a normatív állami támogatást is. Az ezt
megalapozó tervezett létszámokat az intézmény teljesíteni tudja az 1. osztályos tanulók létszámának
kivételével a jelenlegi felmérések szerint. Azonban év végére jelentős visszafizetési kötelezettség
keletkezik a nemzetiségi normatívához kapcsolódóan.

III.

A kiadások alakulása

1. A személyi jelegű juttatások alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 153 664 eFt a személyi jellegű juttatások előirányzata,
melynek teljesítése 80 396 eFt, ami a módosított előirányzat 52,31%-a.
Az időarányos előirányzathoz viszonyított teljesülés 2,31 %-os túlteljesülése az eredeti
költségvetésben megtervezett álláshely csökkenés, illetve betöltetlenül maradó álláshely, nyugdíjazás
miatti bérkiesés következménye, hiszen az intézkedések döntő többségének hatása legintenzívebben
június-július hónaptól érvényesül. Az eredeti költségvetésben megtervezett létszámleépítés nem járt
tényleges elbocsátással, mert az érintett azonos munkakörben dolgozók éltek a Kjt. nyújtotta
lehetőséggel, azaz a csökkentendő óraszámot maguk között osztották fel teljes egyetértéssel, így nőtt
az intézményben részmunkaidőben foglalkoztatottak száma.
Összességében megállapítható, hogy a személyi jellegű juttatások alakulása a tervezettnek megfelelő.
2. A munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 41 433 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata,
melynek teljesítése 21 624 eFt, ami az éves előirányzat 52,19%-a.
A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a szociális hozzájárulási adó. A
táppénz-hozzájárulás teljesülése is megfelelő féléves szinten.
Összességében megállapítható, hogy a munkaadókat terhelő járulékok időarányos teljesülése
megfelelő.
3. A dologi kiadások alakulása
Az előirányzat módosítás következtében 30 377 eFt a dologi és folyó kiadások előirányzata, melyből
teljesült 15 207 eFt, ami az előirányzat 50,11%-a.
Tekintettel az óvodák átszervezése következtében 2 hónapra az intézményhez csatolt Csemetekert
óvoda beépített kiadásainak kivételére a dologi kiadások eddigi teljesülése ténylegesen 52,82 %.
A 2,82%-os túlteljesülést a következő tételek okozzák:
- úszásoktatás költségeinek hiányzó előirányzatosítása,
- gázenergia szolgáltatás díja eléri az egész évre tervezett előirányzatot, a rendkívüli hideg és a díjak
emelkedése következtében,
- az elfogadott költségvetésből kivezetésre került a Jókai úti telephely költsége, ezzel szemben a leadás
elhúzódása miatt 538 eFt generálódott június 30-ig

Tekintettel a költségvetés szűkösségére kiemelt figyelem fordítandó az egyes dologi kiadások
ütemezésének betartására, egyedüli rizikófaktor az időjárásfüggő, nehezen befolyásolható
energiakiadás, melynek túlteljesülését az intézmény a készletbeszerzés csökkentésével, saját bevételi
források növelésével igyekszik ellensúlyozni.
Említést érdemel továbbá az a tény, mely szerint az energia költségek és az egyéb nehezen
befolyásolható kiadások (rehabilitációs hozzájárulás, tankönyvbeszerzés) az intézmény dologi
kiadásainak 62,9%-át teszik ki, így igen szűk keret áll a kiadások közötti átcsoportosításra az
energiakiadások finanszírozására.
Összességében a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő a gázenergia kivételével.
4. Az ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása
A költségvetésben tervezett 3 540 eFt összegű előirányzat eddigi teljesítése 84 eFt, mely az Útravaló
ösztöndíj program keretében a tanulók részére kifizetett juttatásokat takarja.
Az ellátottak pénzbeli juttatása főként a tankönyv-értékesítéshez kötődik, így a kiadás szeptember
hónapban realizálódik az ingyenes tankönyvre jogosultak tényleges számának tükrében.
5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
Az intézmény 2012. évben nem rendelkezik ilyen jogcímen sem előirányzattal, sem teljesítéssel.

IV. Összegzés
Az intézmény bevételeinek és kiadásainak előirányzata 230 128 eFt, a kiadásokhoz kapcsolódó összes
teljesítés 127 280 eFt (átfutó kiadásokkal együtt), míg a bevételeké 129 449 eFt.
Az első félév során a törvényes működéshez nélkülözhetetlen, költségvetésben megtervezett kiadások
pénzügyi rendezéséről gondoskodott a szakmai követelmények betartása mellett. A gazdálkodásban a
szűk keretszámok miatt nincs mozgástér, így egy váratlan, nem betervezett, azonban a működéshez
szükséges kiadás fedezete nem biztosított, s a legnagyobb problémát az épületek egyre leromló
állapota, energiaszükséglete jelenti.
Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket
figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható túlfinanszírozás, ennek
érdekében az intézmény maximálisan figyelembe veszi gazdálkodása során az eredményesség, a
hatékonyság és a gazdaságosság követelményrendszerét, valamint folyamatosan kontrollálja
költségvetésének egyensúlyát.
Gyomaendrőd, 2012. augusztus 2.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-hely.

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
DIÁKOTTHON
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.

Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu

Intézményi beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévének teljesítéséről
A 2012. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel, az előirányzatnak megfelelően
folyamatosan teljesül.
I. FELADAT ELLÁTÁSI MUTATÓK
I/1. Tanulói létszám alakulása
2011/2012 tanév
Megnevezés
2011. október /tény/

Óvoda
Gyomaendrőd

2012/2013 tanév
2012. október /terv/

38

39

29

ebből SNI

1

Csárdaszállás

9

ebből SNI

0

30
0
9
0

Általános iskola 1-8.

412

401

1-4. évfolyam
Gyomaendrőd

204
188

192
176
17
0
16
0
0
209
209
30
0
24
10

ebből SNI

22

ebből magántanuló

0

Csárdaszállás

16

ebből SNI

0

ebből magántanuló

0

5-8. évfolyam
Gyomaendrőd

208
208

ebből SNI

35

ebből magántanuló

0

Kollégium

27

ebből SNI

12

A 2012/2013 tanévben a tanulók létszáma a júniusi felmérések alapján várhatóan a tervezettnek
megfelelően alakul.
I/2. Foglalkoztatotti létszám alakulása

Megnevezés
pedagógus
óvodapedagógus
oktatást segítő
technikai dolgozó
∑

2012. évi nyitó létszám
Gyomaendrőd Csárdaszállás

41
2
5
18
66

2
1
0
0
3

Létszám 2012.06.30.
∑

Gyomaendrőd Csárdaszállás

43
3
5
18
69

41
2
5
18
66

2
1
0
0
3

∑

43
3
5
18
69

Az engedélyezett álláshelyek, illetve az azt betöltő munkavállalók száma a félév során nem
változott.
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
II/1. Intézményi működési bevételek alakulása
Eredeti előirányzat:
100 e Ft
Módosított előirányzat:
100 e Ft
Teljesítés:
287 e Ft
Az intézményi tantermek magasabb szintű kihasználtságát elősegítő terembérleti díjakból
származó bevétel 68 e Ft, a csárdaszállási telephelyen az intézményi ellátási díjbevétel 25 e Ft, a
mobiltelefon használat kapcsán a munkavállalók által befizetett összeg 157 e Ft, egyéb bevétel 17
e Ft /ablaktörésből adódó kártérítés, illetve kamatbevétel /, a korábban az intézményhez tartozó
gyakorló kert vízdíjának továbbszámlázásából adódó bevétel 20 e Ft.
II/2. Átvett pénzeszközök alakulása
Eredeti előirányzat:
7 914 e Ft
Módosított előirányzat:
7 347 e Ft
Teljesítés:
8 721 e Ft
Az átvett pénzeszközök részét képezi a teljesítések között az előző évi működési célú
pénzmaradvány alulfinanszírozás miatti átvétele 3 108 e Ft összegben.
Részét képezik továbbá a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett pályázatokon elnyert
támogatás értékű bevételek, melyek 2012. 06. 30. napjáig pénzügyi teljesítésre kerültek./a
következő előirányzat módosítás alkalmával kerülnek beépítésre/:
• NTP-RITP-11 számú pályázat kapcsán 900 e Ft összegben;
• NTP-FÉT-11 számú pályázat kapcsán 800 e Ft összegben
• Útravaló Ösztöndíj Program keretén belül 253 e Ft összegben.
E jogcímek között az alábbi tételek szerepelnek még:
• Közcélú foglalkoztatás kapcsán teljesült támogatás (256 e Ft).
• Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól: 3 405 e Ft /Csárdaszállás
2011. évi önkormányzati kiegészítő támogatása 2 947 e Ft, Hunya pedagógus létszám leépítő
támogatása 458 e Ft/.
Egyelőre nem került teljesítésre a csárdaszállási telephely 1-6 havi teljesítése Csárdaszállás
Község Önkormányzata részéről 2 903 e Ft összegben.
II/3. Irányító szervtől kapott támogatás alakulása
Eredeti előirányzat:
205 528 e Ft
Módosított előirányzat:
213 215 e Ft
Teljesítés:
125 258 e Ft
Az eredeti előirányzathoz képest az alábbi összegek kerültek beépítésre:
• 2012. évi bérkompenzáció 3 965 e Ft
• 2012. évi kistérségi normatíva átsorolása átvett pénzeszközökből 3 849 e Ft
• 21/2010.(V. 13.) OKM rendelet alapján informatikai fejlesztési feladatok támogatása
pályázat kapcsán elnyert összegből utólagos ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy
nem számolható el 108 e Ft B° értékben a pályázat terhére megvásárolt eszköz, így annak
kamattal felszámított visszafizetendő összege 127 e Ft.
Az önkormányzati támogatás teljesülése 58,75%, melynek indoka:

• a június havi nettó bér kifizetésének összege (8 168 e Ft), mely június hónapban került
kifizetésre
• a pályázatok utólagos elszámolása miatt a kiadások önkormányzati támogatásból lettek
előfinanszírozva
(1 953 e Ft)
• a csárdaszállási tagintézmény 1-6 havi teljesítése /2 903 e Ft/ a Csárdaszállási
Önkormányzat részéről
nem került kiegyenlítésre.
A szükséges korrekciós tételeket figyelembe véve az önkormányzati támogatás 53,5%-on teljesült,
a túlfinanszírozás 7 337 e Ft. A túlfinanszírozás a gázenergia árának nem várt ütemben történő
növekedésével magyarázható, mivel már a félév során teljesítésre került az egész évre tervezett
összeg, a tervezetthez képest változatlan fogyasztás mellett.
2012 évben az intézménynek felhalmozási bevétele nincs.
III. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
III/1. Személyi juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
137 166 e Ft
Módosított előirányzat:
140 507 e Ft
Teljesítés:
72 096 e Ft, 51.3%
Intézményünk személyi feltételei és a hozzá kapcsolódó rendszeres, illetve nem rendszeres
juttatások a törvényi előírásoknak, illetve a tervezettnek megfelelően teljesülnek.
A személyi juttatások előirányzata az időarányosnak megfelelően alakult az első félév végére.
Torzító tényezőként hat, hogy a 2012. évi bérkompenzáció időarányos összegének teljesítése és
annak előirányzata mivel e jelentős összegű tétel nem éves szinten arányosítandó. Ezt figyelembe
véve a teljesítés 51,3 %.
III/2. Szociális hozzájárulási adó alakulása
Eredeti előirányzat:
37 313 e Ft
Módosított előirányzat:
38 193 e Ft
Teljesítés:
19 188 e Ft
A szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások kiadásához szorosan kapcsolódva 50%-on
teljesült, mely az időarányosnak megfelelő.
III/3. Dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
35 403 e Ft
Módosított előirányzat:
39 037 e Ft
Teljesítés:
31 136 e Ft
A dologi kiadások 79,8%-on teljesültek az első félév végére.
45%-os teljesítés figyelhető meg a készletbeszerzéseknél, 92%-os teljesítés a szolgáltatásoknál,
39%-os teljesítés a különféle dologi kiadásoknál és 45%-os teljesítés az egyéb folyó kiadásoknál.
A jelentős túlteljesítés egyik indoka szolgáltatások esetében egyrészről az elnyert, 06. 30. napjáig
felhasználásra került NTP-RITP-11 és NTP-FÉT-11 pályázatok fenntartói támogatásból
megelőlegezett kiadásai 1 956 e Ft összegben.
Azonban a túlteljesítés jelentősebb oka a gázenergia díjának magas teljesítésével magyarázható.
Megnevezés
Ei.
Teljesítés
2012. évi terv
8 314
9 651
2011. évi pénzmaradvány része
2 761
2 761
∑
11 075
12 412
Az első félév végére felhasználásra került az éves gázenergia fogyasztásra tervezett összeg. A
szolgáltató egyenlegközlése alapján 1 392 e Ft túlszámlázás van, mely a nyári hónapokban
korrigálásra kerül.

Megfigyelhető tehát, hogy a pályázati pénzeszközök módosítását követően és a gázenergia díját
kivéve minden egyéb jogcím a tervezettnek megfelelően, 49%-on alakult.

IV. ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2012. első félévében a szakmai követelmények betartása mellett a működéshez
elengedhetetlenül szükséges, minimális kiadások mellett, a rendelkezésre álló keretek között
igyekezett folytatni gazdálkodását. A gázenergiát kivéve a kiadások, illetve a bevételek az
időaránynak megfelelően alakultak.
Az intézmény a továbbiakban is a takarékosságra törekszik.

Gyomaendrőd, 2012. 08. 03.
Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

A Kner Imre Gimnázium szöveges beszámolója 2012. I. félév
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium életében a 2012. év a változások éve lett.
Az oktatás szerkezeti átalakítása érinti Intézményünket is, ami jelentős bizonytalansággal is jár. A
középiskolás korú tanulói létszám csökkenés iskolánkban is jelentkezik, az utóbbi

évek alatt

fokozatosan 1 osztálynyi tanulóval van kevesebb .
A pedagógiai oktató-nevelő munkában a minőségi szint megtartására törekszünk,

a pedagógusok

egzisztenciális bizonytalansága ellenére. A kimeneti követelmények változása, változtatása miatt a
hosszú távú szakmai munka sikere - sikertelensége jelenleg objektíven nem mérhető, a diákok
sikeres továbbtanulása nem mindig a befektetett munka színvonalát tükrözi. A felsőoktatási törvény
változása során , a költségtérítéses képzés

arányának növelése következtében a továbbtanulás

lehetősége sok család számára elérhetetlenné válik, így csökken a felsőoktatásba jelentkezők száma,
csökken a motiváció, a nevelő munka hatékonyságát korlátozza, és diákok jövőkép kialakítását
negatívan befolyásolja.
1. Az intézmény működési támogatásának alakulása:

Működési támogatás:
Módosított előirányzat

Teljesítés

130322

75673
-4592

%-os alakulás

54,54

Az intézmény működési támogatása időarányosan túlfinanszírozást mutat, a korrekció a kifizetett ,
július 3-án esedékes nettó munkabér. A beiskolázás adatai t ismerve 1 osztállyal kevesebb indul, így
jelentős normatíva visszafizetésre kell számolni, amit a támogatásból már nem lehet felhasználni.
A működés során finanszírozási problémát jelent az elhúzódó fűtési szezon, ami jelentős energia
kiadási többletet eredményezett.
A beiskolázási adatokat ismerve Intézményünknek előre láthatólag

normatíva visszafizetése

keletkezik az év végével, azonban a rendkívül szűkösen megállapított költségvetési támogatás keretei
között az állandó költségek nem szoríthatók tovább, így nincs reális esély a teljes összeg
kigazdálkodására.

2. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.

Saját bevétel:

e/Ft

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

5827

5222

89,61

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, bár a nyári kollégium igénybevételére az
elmúlt évek stabil csoportjai financiális okok miatt alig jelentkeztek. A gyakorlatnak megfelelően a
csoportoktól előleget kérünk, ami már megjelenik a bevételeink között, azonban az igénybevétel
költsége csak július-augusztus hónapban jelentkezik, ezért torzít a teljesítési mutató.
A Sportcsarnok bevétele az időarányos bevételnek megfelelő, mivel nyáron kisebb a kihasználtság, a
klubok a

kedvező idő beköszöntével

a szabadban történő edzést választják. A férfi kézilabda

szakosztály fizetési gondjai nem oldódtak meg,

jelentős tartozást halmozott fel a klub, így a

későbbiekben az igénybevétel korlátozása is felmerülhet. Azonban eredmény, hogy az egyesületektől
sikerült minden tartozást beszedni, mivel fel kellett készülni az átadásra.

Átvett pénzeszközök:
Középfokú képzésben résztvevő tanulók és mentoraik támogatására a Tempus Alapítványtól minden
évben pályázunk támogatásra, mely összeg évről – évre egyre kevesebb. Ebben az évben 632 e/ Ft
támogatás érkezett meg ösztöndíj címen.
A Disputa-nap megrendezésére nyertünk 100.000 Ft-ot, melyet a pályázat kiíró átutalt a számlánkra.

Személyi juttatások:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

87653

46448

52,99

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a
jogszabályok szerint ki lett fizetve. A számfejtett összegek tartalmazzák az érettségi elnöki díjakat, de
nem tartalmazzák a részt vevő vizsgáztatók jogszabályban rögzített összegeit, és nincs még kifizetve
a betervezett jubileumi jutalom összege. A rendszeres személyi juttatás teljesítése 51,29%.
A túlórák jogszabály szerinti havi számfejtése tisztább bérfelhasználási képet
egyenletesebb finanszírozást biztosít.

Munkaadót terhelő járulékok:
Módosított előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

23522

12396

52,7

A járulékok felhasználása a jogszabály szerinti elszámolás következménye.

Dologi kiadások:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

27423

18908

68,95

eredményez, és

A dologi kiadások teljesítése a

hosszasan elhúzódó fűtés miatt túlfizetést mutat. A gázenergia

felhasználás a 6. hónap végén 95,96 , pedig a könyvtár helység fűtését már januárban leállítottuk A
villamos energia költség 61,54 % teljesülés mutat, és a többi kiadsái elem is 50 %-on felüli teljesítést
mutat,

az alultervezés ( maradványelv)

A normatíva visszafizetés miatt

a dologi kiadásból

tartalékolunk már nem lehet, mivel a tornaterem festésére nyárig kaptunk az ÁNTSZ-től határidőt, és
a kötelező tisztasági festést is el kellett végezni.

4. Felújítások, beruházások:
-

5. Sportcsarnok gazdálkodásának alakulása

Sportcsarnok saját bevétele:
Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

3890

3039

78,13

A Sportcsarnok bevételének alakulását

torzítja, hogy a gyermek labdarúgó sc-nek

pályázathoz

kapcsolódó elszámolás miatt előrefizetése van. A vidéki sportszakosztályok ebben az évben jóval
kevesebb számban jelentkeztek nyári igénybevételre, volt olyan hét, hogy senki nem használta a
csarnokot. Ennek hatása a szállás bérbeadáson is érezhető, a volt KISZ táborból is alig jött csoport,
pedig az elmúlt években igen egyenletesen jelentkezett a bevétel.
Személyi juttatás:
Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

2867

1931

67,38

A Sportcsarnok személyzete 2012.01.01-től : 2 fő teljes munkaidős kinevezett gondnok 1 fő takarító
4 órában

alkalmazva. Ennél kevesebb személyzettel a

heti 7 napos nyitva tartás melletti

(munkanapokon 8-22 óráig , hétvégén igény szerinti ) gondnoki tevékenységet nem lehet ellátni, a
szabadságok kiadása még így is jelentős gondot okoz.
A minimálbéren alkalmazott dolgozóknak a jogszabály alapján fizetésmódosítás nem jöhet szóba, így
a bérek alakulásán változtatni nem tudunk.
Járulékok:
eredeti előirányzat

teljesítés

%-os alakulás

774

499

64,49

A járulékok nagysága a jogszabály szerinti számfejtés következménye.

Működési kiadás:
Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

6292

5546

88,15

A sportcsarnokban kiadásában jelentős a gázenergia díja, aminek számlázott összege az elhúzódó tél
miatt meghaladta az előirányzatot, 555.555 Ft-tal. A víz és csatornadíj is több, mint a tervezett, a
Sportcsarnok a meghatározott támogatásból csak a fűtés és a világítás teljes minimalizálása esetén jön
ki. A penészedés megakadályozására évente 3x szükséges a fürdőszobák teljes festése.

6. Összegzés
2012 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat ,a feladatellátáshoz szükséges feltételeket
biztosítjuk. A Sportcsarnok átadását előkészítjük. A közoktatási statisztika elkészülte során dől el ,
hogy a tanulói létszám hogyan alakul, illetve mennyi normatíva visszafizetése keletkezik az
Intézménynek. A visszafizetés összegének tartalékolására a megfelelő intézkedést megtettük, de nem
garantálható a teljes összeg kigazdálkodása, mivel az állandó költségek már nem csökkenthetők,
változó pedig már minimális.

Gyomaendrőd. 2012.08.14

Dr Kovács Béla
igazgató

Csorbáné Balogh Éva
gazd. igh

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X. 322 /2012.
2012. I. félévi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Intézményünk 2012. évben 522 974 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 14,3%kal 65 618 E Ft-tal haladta meg a 2011. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt az
konyhai átszervezés egész éves tervezéséből, másrészt a dologi kiadások szintre emeléséből,
harmadrészt a garantált bérminimum és minibálbér 2012. évi növekedéséből adódik.
Kiadási oldalon :
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékainak összege:
272 138 E Ft
• az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege:
250 836 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
• Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
• Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól
• Önkormányzati finanszírozás keretében átadott normatíva bevétel
a költségvetés törvény 17. a) pontja alapján
• Önkormányzati támogatás- működési célú:

176 324 E Ft
207 965 E Ft
27 464 E Ft
8 835 E Ft
1 770 E Ft
42 228 E Ft
58 388 E Ft

Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére két alkalommal került sor 2012. I. félévben:
1. 2011. évi állami normatíva elszámolás

Belső ellenőrzés

Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra az egyes jogcímeknél megállapított
mutatószámok tekintetében, mely lényeges, jelentős változást nem eredményezett a 2011. évi
állami normatíva elszámolásában az intézményi adatokhoz képest.
2. Az intézmény 2010-2011. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése
Belső ellenőrzés
Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra, mely mérleg tételt nem érintett, a feltárt
hiányosságok részben az ellenőrzés ideje alatt, részben azt követően korrigálásra kerültek.

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2012. évben:
Ellátási forma

2011. december 31 – én 2012. évi állami
az Intézményi
normatíva igénylés
szolgáltatásokat
mutatószámai
átlagosan igénybevevők
száma
Normál idősek otthona
171 fő
170 fő
Átmeneti elhelyezés
10 fő
9 fő
Házi segítségnyújtás
68 fő
65 fő
Étkeztetés
249 fő
245 fő
Támogató szolgálat
8 722,433
3 400
feladategység/év
feladategység/év
34 fő
Jelzőrendszeres
házi
10 fő
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
150 fő
146 fő
Fogyatékosok
nappali
27 fő
26 fő
ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
800 fő
-

2012. június 30-án az
Intézményi
szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők
száma
170 fő
10 fő
71 fő
259 fő
4 862 feladategység/év
31 fő
10 fő
142 fő
25 fő
800 fő

Az ellátotti létszámok az I. félévben közel a megtervezettek szerint alakultak valamennyi ellátási
formában. Néhány fős emelkedés a házigondozás és szociális étkeztetés jogcímeknél, míg a nappali
ellátás tekintetében néhány fős csökkenés tapasztalható.
A nappali ellátás ellátotti létszámának csökkenése a külterületeken lévő 4. számú (Nagylapos, Mester
u. 19.) és 3. számú Idősek Klubjának (Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.) ellátotti létszám csökkenéséből
adódik. 2012. I. félévében a 3. számú Idősek Klubjába a működési engedély szerinti férőhelyek száma
40 főről 25 főre került módosításra. Ezzel egyidejűleg 1 fő létszám leépítésre került sor
intézményünknél. További 1 fő létszám csökkentésére került sor a 4. számú Idősek Klubja
tekintetében is, ahol az ellátotti létszám szintén alacsonyabb, mint a működési engedély szerinti
férőhely.
Az intézmény főzőkonyhájáról történő élelmezés alakulása az élelmezési napok és adagok
figyelembevételével 2012. I. félévben átlagosan az alábbiak szerint alakult:

Reggeli

Étkezést
igénybevevő
k száma az
átszervezést
követően
2012. I.
félév átlaga

Tízór
ai

Oktat
ási
intéz Idős
mény ellát Tízór
ek
ás
ai
49

174

690

Uzs
onn
a

Ebéd
átlagos igénybevétel (fő)
Okt
atási
Óvod Bölcs Dolgo
inté
ödei
zói
zmé Idős ai
nye ellát étkezt étkezt étkezt
k
ás
etés
etés
etés
832

357

375

62

111

Küls
ő
étke Ebéd Uzs
zteté összes onn
s
a
en
11 1 748

708

Vacsora
Okt
atási
inté
zmé Idős
nye ellát
k
ás
44

A létszám alakulásában - az első félévet megvizsgálva - egyenletesség állapítható meg, csak a
szünetek és betegségek idején volt tapasztalható létszámcsökkenés. A tízórai és uzsonna tekintetében
növekedés tapasztalható az év elején, mely az első félévben meg is maradt, a növekedés leginkább az
alsó tagozatosok körében érvényesült.

174

Intézményünk az oktatási intézmények étkeztetése kapcsán a 2012. I. félévében is igyekezett
valamennyi elvárásnak megfelelni, az oktatási intézményekkel egyeztetve igyekezett a felmerülő
problémákat megoldani, kiküszöbölni.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 2012. január 1.-én 142 fő, volt. 2012. I. félévben sor került
2 fő létszám leépítésre, így a munkavállalói létszám 2012. június 30-án 140 fő.
Ezen túl 2012. június 30-án 7 fő közfoglalkoztatott, és 4 fő TÁMOP program keretében foglalkozatott
munkavállaló került foglalkoztatásra intézményünknél.
2012. január hónapban a téli – rövidtávú - közmunka program keretében további 30 fő került
foglalkoztatásra intézményünknél – 2011. december hónapban és 2012. január hónapban, 100%-os
Munkaügyi Központos támogatás mellett.
II.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek, visszatérülések
Saját bevételek összesen
Támogatás értékű műk. bevétel áll. Pénz
alaptól
Tám. értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám. értékű műk. bev. többcélú kistérségi
társulástól
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Pénzmaradvány felhasználása
Egyéb bevételek
Intézményi működési bevételek összesen

Eredeti
előirányzat
218 343
17 086
235 429

Módosított
Teljesítés
eFtelőirányzat
ban
218 343
108 807
17 086
8 591
235 429
117 886

1 770

6 506

7 054

8 835

0

0

7 960

0

0

268 980
0
0
522 974

291 517
1 361
0
534 813

175 928
1 361
5
302 234

Saját bevételek
Az intézményi ellátási díjak teljesítése 50%-os, mely teljesen megfelel az időarányos tervezett
előirányzatnak. Részleteiben azonban tapasztalható az egyes jogcímek tekintetében többletbevétel,
illetve bevételkiesés is.
Az intézmény vevő tartozása 2012. június 30-án 7 710 E Ft volt, melyből közel 2 500 E Ft behajtása 5 személyt illetőleg - átadásra került bírósági végrehajtásra. Folyamatos intézkedéseket tesz
intézményünk a hátralékok behajtására, a gyermekélelmezésben az iskolákkal-, míg a szociális
ellátásban az önkormányzat humánpolitikai és gyámügyi osztályával- együttműködve. Remélhetőleg a
hátralékok behajtására tett intézkedéseink sikeresek lesznek és év végére az intézmény kintévőségének
nagysága mérséklődni fog.
Támogatás értékű működési bevételek
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 7 054 E Ft.
Ezen jogcímen intézményünk 1 770 E Ft bevételt tervezett, mely a január hónapban is foglalkoztatt
közfoglalkoztatottak bérének volt a fedezete. 2012. évben lehetőségünk nyílt további
közfoglalkoztatásra, illetve TÁMOP program keretében foglalkoztatott munkavállalók alkalmazására.

Ezen a jogcímen keletkezett többletbevétel a forrása a személyi juttatások kiadási előirányzatainak, a
közfoglalkoztatottak és TÁMOP program keretében foglalkoztattak bérének.
Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2012. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalják magukba.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása

Eredeti EI 2012. év
Állami normatíva

eFt Módosított EI 2012. év
168 364 Állami normatíva

Oktatási intézmények
étkezési normatívája

Oktatási intézmények
42 228 étkezési normatívája

Nem önkormányzati
forrásból finanszírozott Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Eredeti 2012. év
Működési támogatás
(önkormányzattól)
Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
összesen

210 592
eFt
58 388

268 980

Társulási normatíva
Támogató Szolg.
Működési tám. - FSZH
Bér kompenzáció
Nem önkormányzati
forrásból finanszírozott
-Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Módosított EI 2012. év eFt
Működési támogatás
(önkormányzattól)
Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
összesen

Teljesítés
2012. I. félév
eFt E Ft
168 364
42 228
7 960
8 835
5 742

233 129

58 388

291 517

175 928

A felügyeleti szervtől kapott támogatás túlfinanszírozottságot mutat 2012. június 30-án. A
túlfinanszírozottság a korrekciózások után (június havi illetmény, vásárlási és fizetési előlegek,
egyszeri nagyobb összegű kifizetések- mint jubileumi jutalom, év eleji közmunkások bérkifizetése)
9 367 E Ft összegben határozható meg. A túlfinanszírozás okai a kiadások elemzésénél kerül
részletezésre.
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés eFt-ban
előirányzat
előirányzat
Személyi juttatások
214 558
223 546
116 529
Munkaadót terhelő járulékok
57 580
59 364
30 296
Dologi kiadások
250 836
250 985
139 958
Támogatás értékű működési kiadás
0
918
918
Működési kiadások összesen
522 974
534 813
287 701
Fejlesztési kiadások
0
0
0
Felújítás
0
0
0
Felhalmozási célú pénzeszköz
0
0
0
átadás háztartásoknak
Kiadások összesen
522 974
534 813
287 701
Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52,1%, mely 2,1 %-kal magasabb
az időarányos tervezettnél. A 2,1%-os látszólatgos túlfinanszírozottság azonban az egyösszegű, év

elején kifizetésre kerülő bérek korrekciója után (jubileumi jutalom, közforglalkoztatottak december,
január havi bérkifizetése) megszűnik, és összességében elmodható, hogy a személyi juttatások és
munakadói járulékok kifizetése a tervezettnek megfelelően alakult 2012. I. félévében.
2012. március hónaptól megtörtént a költségvetési rendeletnek megfelelő intézményi bérintézkedés
végrehajtása, 15 fő közalkalmazott 8 órából 6 órában történő foglalkoztatása. 2012. május hónaptól
egy fő gondozó ápoló és egy fő egységvezető munkakörben dolgozó munakvállaló munkaviszonya
közös megegyezéssel megszűnt az intézménynél (külfödi munkavállalás miatt). Az egységvezető
álláshelyet intézményen belüli átszervezéssel, míg a gondozó ápoló munkakört TÁMOP programban
résztvevő - Munkaügyi Központ által támogatott - munkavállalóval töltöttük be, mely intézkedés
lehetővé tette, hogy a 6 órás munkavállalók 2012. június hónaptól visszakerüljenek 8 órás
foglalkoztatásba.
Dologi kiadások
A dologi kiadások az I. félévben 55,6%-ban teljesültek 5,6%-kal magasabb arányban az időarányos
tervezettnél. A túlfinanszírozottság okai:
•
A gázenergia-szolgáltatás díj szezonalitása. 2012. június 30-ig 12 637 E Ft került teljesítésre. A
túlfinanszírozottság az időarányos tervezetthez képest 4 863 E Ft, mely nagy valószínűséggel
az év végéig kompenzálódni fog, a tervezett előriányzat szintjére. Jelenleg 2 912 E Ft összeg áll
az év végéig rendelkezésre gázenergia díjra.
•
Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, a túlfinanszírozottság 19,76%, mely 1 620 E
Ft összeggel haladja meg az időarányos tervezetett. Ezen jogcímen keletkezett túlfinanszírozás
az előző szolgáltató (E-ON) által kiszámlázott végelszámoló számlák tételeiben mutat kiugróan
magas összegeket. Intézményünk a GET Energy-vel megkötött szerződés alapján a számlákát
átadta ellenőrzésre. Az ellenőrzés nem állapított meg többletszámlázást, azonban azokon a
fogyasztási helyeken ahol a számlázás nem profilos alapon, hanem idősoros alapon történik,
javaslatott tett annak megmódosítására, mely feltételezése szerint éves szinten megközelítőleg
360 E Ft összegű megtakarítást eredményezhet az intézménynek. Az energiazdálkodás
ügyintézésére megbízási szerződést kötöttünk a GET Enegy-vel, amennyiben sikeres módosítást
tud elérni, úgy némi megtakarítást érhetünk el a villamosenergia szolgáltatás díjak
teljesítésében.
A villamosenergia szolgáltatás túlfinanszírozottsága azonban az év végéig nem fog megszűnni.
Az intézmény megvizsgálta a növekedés okát az előző évihez képest, és egyértelműen
megállapítható, hogy ilyen mértékű többletfogyasztás nem történt az előző évihez fogyasztáshoz
képes, a növekedés oka nagyrészben az energiaár növekedéséből adódik.
•
Túlfinanszírozottságot mutat a járművek javítása, karbantartás jogcím is. Ezen
túlfinanszírozottság oka, hogy a Támogató Szolgálati feladatokat eláttó gépkocsink (OPEL
VIVARO JJF-579) az első félévben motorhibás lett. A feladat ellátásához mindenképpen
szükséges volt a javítattás, mely összességében 478 E Ft összeget tett ki. 2012. I. félévben
ennek a gépkocsinak a javíttatására összesen 593 E Ft összeget fizetett ki az intézmény, mely
meghaladja az egész éves tervezett előirányzatot ezen a jogcímen.
A
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044
„Alapszolgáltatásokat
nyújtó
gondozási
egység
infrasturtúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának fejlesztésére” címmel
benyújtott és sikeres elbírálásban részesített pályázat által lehetősége lesz az önkormányzatnak a
Támogató Szolgálat szállítási feladatait ellátó gépkocsit lecserélni, mely várhatólag a II.
félévben meg fog történni.
•
Túlfinanszírozottság látszik az ingatlanok karbantartási kiadási jogcím tekintetében is, mely
abból adódik, hogy a betervezett karbantartási munkálatokat az I. félévben elvégezte
intézményünk. Természetesen folyamatos karbantartási munkálatokra valamennyi intézményi
egységünkben szükség lenne, de az év hátralévő részében már nincs lehetőségünk ezek
elvégzésére - forráshiány miatt -, ezért csak a működtetés biztonságához elkerülhetetlen
karbantartási munkálatokat fogjuk a későbbiekben megtenni.
Ez problémát jelent, mert a jelenleg folyó szakmai ellenőrzés, több olyan problémát feltárt, mely
karbantartási munkálatokkal megoldható lehetne. Az ellenőrzés végleges jegyzőkönyvét a II.
félévben fogja intézményünk megkapni, amennyiben szükségessé válik olyan volumenű javítási

•

•

feladat elvégzése melyre az intézmények saját forrásból nem lesz lehetősége, az önkormányzat
segítségét kell kérnünk.
Túlfinanszírozott a szennyvízszippantás jogcímen teljesített 1 173 E Ft –os kifizetés is. Az egész
éves tervezett előirányzat ezen a jogcímen 1 216 E Ft, melynek 96%-a már az első félévben
teljesítésre került. A szennyvízszippantás a Kondorosi út 1. szám alatt lévő Szent Imre Idősek
Otthona intézményi egységünknél történik.
Megvizsgáltuk a szennyvízszippantás ilyen mértékű szükségességét, és megállapítható, hogy a
befolyó víz mennyisége összhangban áll a szippantott mennyiséggel, így többletszippantás nem
történik az intézményi egységnél. A víz és szennyvíz díjának emelkedésével magyarázható a
jogcímen keletkezett többletfinanszírozottság.
Fentiekben beszámolt többletkiadások miatt a vásárolt termékek és szolgáltatásokhoz tartozó
ÁFA jogcímen teljesítésre kerülő kifizetés is meghaladja az időarányos tervezett előirányzatot.

A dologi kiadások egyéb jogcímek esetében az időarányos tervezettnek, és egyedi teljesítési
módoknak megfelelően alakultak.
Összességében elmodható, hogy a tervezett jogcímeknél, amennyiben váratlan kiadások nem
következnek be, úgy takarékos és gazdaságos gazdálkodást megkövetelve tartani tudjuk a tervezett
előirányzatokat az év végéig, kivétel a villamosenergia díjak, a szennyvízszippantás jogcímek
esetében, és várhatóan a gázenergia szolgáltatás díjra megtervezett előirányzatot is valamelyest túl
fogja lépni az intézmény.
Arra törekszünk, hogy az esetleges túlfinanszírozásokat saját költségvetésünkből az év végéig
finanszírozni tudjuk, melynek teljesüléséhez a nagyon alaposan átgondolt gazdálkodás mellett a
kintlévőségeink sikeres behajtása is szükséges.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Ezen jogcímen nem került megtervezésre és teljesítésre sem kiadás 2012. I. félévben.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2011. I. félévben a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finaszírozás kereteit.
A személyi juttatások és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyhez
nagyban hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása is.
A dologi kiadások tervszerinti teljesítését éves szinten nagyban befolyásolja az energiadíjak
növekedésből adódó többletkiadás finanszírozása.
A bevételek alakulása az I. félév tekintetében megfelelőnek tekinthető, törekszünk a kintlévőségeink
behajtására.
Intézményünk törekszik meglévő előirányzatai felett történő takarékos gazdálkodás folytatására a
következő időszakban is.
Folyamatosan keresük a pályázati lehetőségeket az infrastruktúra fejlesztésére, hisz költséget, csak a
modern korszerű energetikai megoldásokkal tudnánk elérni intézményi egységeinkben a jövőben.
Intézményük 2012. I. félévében 2 db Európai Uniós pályázatot nyújtott be az intézmény
infrustruktúrájának fejlesztésére vonatkozóan, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának megbízásából,
valamint 1 db pályázat elkészítése folyamatban van.
1. DAOP – 4.1.3/A-11-2012-0044 „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
infrasturtúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának fejlesztésére” címmel, mely a
Gyomaendőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatt található épületegységünk korszerűsítését, valamint

két darab szállítójármű – Támogató Szolgálat, szociális étkeztetési feladatokat ellátó
személygépkocsik beszerzését teszi lehetővé.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült.
A beruházás összköltsége: 51 504 895 Ft, ebből a támogatás mértéke: 48 929 650 Ft.
A pályázat megvalósításának készültsége: Támogatási szerződéskötés alatt.
2. TIOP - 3.4.2-11/1-2012-0014 „Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő
humanizált életkörülményeinek megteremtése” címmel, mely a Gyomaendrőd, Mirhóháti 1-5.
szám alatt található Idősek Otthonának korszerűsítését, zsúfoltságcsökkentését és 10
férőhellyel történő növekedését tenné lehetővé.
A projekt összköltsége 180 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.
A pályázat elbírálás alatt áll.
3. TÁMOP - 6.1.2-11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális
színterek című pályázati felhívás alapján „Egészséges életmódra való nevelés, és
stresszkezelés a Térségi Szociális Gondozási Központban” című pályázat, mely az intézmény
munkavállalóinak stressz és konfliktus kezelését, valamint az egészséges életmódra való
nevelést (étkezés és testmozgás vonatkozásában) tenné lehetővé.
A projekt összköltsége 10 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.
A pályázat elkészítés alatt áll, az I. félévben nem került benyújtásra, benyújtási határidő: 2012.
július 23-tól.

Gyomaendrőd, 2012. július 31.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
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2012. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
I.

A feladat általános értékelése

A Városi Egészségügyi Intézmény tevékenysége sikeres, ennek hátterében igazi csapatmunka van,
amit áthat az empátia. Tudjuk, hogy mit szeretnénk; ehhez mit kell tennünk, és kiváló szakembereink
vannak. Szilárd alapot ad küldetéstudatunk mellett az etikus viselkedés. Hangsúlyt fektetünk a
részletek kidolgozására; keresve azokat a lehetőségeket, amelyek megkülönböztetnek minket a
többiektől. Hallgatunk a páciensekre és meghallgatjuk őket; ezek az információk segítenek a
növekedésben, az emberközelség fenntartásában. A fentiek összehangolása a fennmaradás, a
továbblépés kulcsa. Az államosítás kapcsán, ha nem a tervek szerint alakulnak a dolgok, törekedni
fogok arra, hogy vezetőként ne adjam tovább a közösségnek a belső feszültséget, mert az pánikot
okozhat és ronthat a betegellátás színvonalán. Ahogy mondani szoktuk: nem elég türelmesnek lenni,
kitartásra is szükség van. Ralph Waldo Emerson nevéhez fűződik a transzcendentalizmus, amely a
megérzés fontosságát hangsúlyozza; őt idézve:
„ Felfogás kérdése, hogy ugyanaz a világ
kinek pokol és kinek menny.”
Járóbeteg szakellátás
Az év első felében két szakrendelés tekintetében történt személyi változás. Az urológiai
szakrendelésen 2012. március 9. napjától dr. Rácz Oszkár főorvos látja el a pácienseket.
Dr. Hejazi Redwan tüdőgyógyász kollégánk megbízási szerződését – külföldi munkavállalás miatt –
2012. június 7. napjával megszüntette. A folyamatos betegellátás érdekében több tüdőgyógyász
szakorvossal kezdtük meg a tárgyalásokat, mely eredményeképpen a keddi rendelési napokon dr.
Szabó Ibolya, a csütörtöki rendelésen dr. Hayder Karim fogadja a betegeket.
A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása,
az év első felében

Szakma megnevezése
Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános szülészet-nőgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bőr- és nemibetegellátás

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
száma
száma
38
0
25
0
34
0
20
0
22
0
10

0

Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahangdiagnosztika
Nőgyógyászati
ultrahangdiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna
Tüdőgondozás
Összesen

20
8
15
20
12
20

0
0
0
0
0
0

5
16
14
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0
0

2
0
0
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291
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A járóbeteg szakrendelés esetszámai a 2012-es finanszírozási évben
( Első féléves – OEP által visszaigazolt – adatok: 2011. november-2012.áprilisi időszakban )
Szsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Intézményi
összesen:

Szakrendelés
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
FOG
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Pulmonológia
Tüdőgondozás
Labor
RTG+UH
Fizioterápia
Gyógytorna

Esetszám ( db. )
2593
2020
3147
2392
2555
1310
997
1117
1445
2136
1119
1401
149
3913
2900
3965
2002
35161

Alapellátás
Háziorvosi szolgálat
2012. május 3-án dr. Macsári Judit az endrődi városrészen működő 6-os számú körzet háziorvosa,
azonnali hatállyal beadta lemondását.
A rendkívüli helyzetre tekintettel az intézetvezető felvette a kapcsolatot Dr. Petrikó Attila
háziorvossal, aki május 4. napjától a 6-os körzetben ellátja a háziorvosi feladatokat.
Védőnői szolgálat
Gyomaendrődön öt területi védőnői,- és két iskola- és ifjúság egészségügyi körzet működik, melyet
közalkalmazotti státuszban látnak el kollégáink.
Jelenleg minden védőnői álláshelyünk betöltött, de egy dolgozónk jelenleg fizetés nélküli szabadságon
van, gyermeke gondozása céljából.
II.

Bevételek alakulása
Megnevezés

Intézményi működési bevételek
Működési célú támogatás értékű
bevételek fejezeti kezelésű
előirányzatból hazai programokra
Működési célú támogatás értékű
bevételek tb. alapoktól
Működési célú támogatás értékű
bevételek elkülönített állami
pénzalaptól Munkaügyi Központ
Működési költségvetési támogatás

Eredeti
előirányzat
eFt.
4.140
0

Módosított
előirányzat
eFt.
4.140
0

Teljesítés
eFt.

Teljesítés
%-ban

3.691
-1.086

89

131.669

131.669

68.543

52

348

348

348

100

2.000

3.229

1.957

60

A.) Intézményi működési bevételek
Eredeti előirányzat:
4.140 eFt.
Módosított előirányzat: 4.140 eFt.
Teljesítés:
3.691 eFt.
A teljesítés meghaladja az időarányos módosított előirányzatot melynek oka:
A Magyar Áramszolgáltató – 2011. évre vonatkozó – túlfizetés miatt visszautalt az intézmény részére
871 eFt-ot.
B.) Működési célú támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai
programokra:
A TÁMOP 6.2.4. pályázathoz kapcsolódó előleg elszámolás megtörtént, a pályázatot sikeresen
lezártuk.
C.) Működési célú támogatás értékű bevétel a társadalombiztosítási alapból:
Eredeti előirányzat:
131.669 eFt.
Módosított előirányzat: 131.669 eFt.
Teljesítés:
68.543 eFt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk az időarányos előirányzatnak
megfelel.
D.) Munkaügyi Központtól átvett működési célú pénzeszköz:

A

Békés

Megyei

Kormányhivatal

-

Munkaügyi

Központ,

Gyomaendrődi

Kirendeltség

bértámogatásából a beszámoló készítéséig 348 eFt. bevételünk realizálódott.
2011. június 1. napjától két fő (4-4 órában foglalkoztatott takarítónő a védőnői szolgálat telephelyein),
és 2011. június 6. napjától egy fő (6 órában foglalkoztatott udvaros-karbantartó) a regionális
munkaügyi központ által kiközvetített, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása kapcsán
felmerült támogatás 50 %-os mértékű volt.

E.) Működési költségvetési támogatás (önkormányzati támogatás):
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

2.000 eFt.
3.229 eFt
1.957 eFt.

Az előirányzat módosítás a közalkalmazottaknak járó kompenzáció miatt vált szükségessé.
III.

Kiadások alakulása
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
eFt.
Személyi juttatások
62.283
Munkaadót terhelő járulékok 15.729
Dologi kiadások
60.145

Módosított
előirányzat
eFt.
63.251
15.990
80.145

Költségkategóriák megoszlása

29514; 43%

30797; 45%

7856; 12%

Személyi juttatás

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Teljesítés
eFt.

Teljesítés
%-ban

29.514
7.856
30.797

47
49
38

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:
A II. számú rendeletmódosítással beépítettük a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok
közé az előzőekben már említett kompenzáció miatti költségnövekedést.
A teljesítés elmarad az időarányos előirányzattól. Több, tervezett tétel az év második felében kerül
kifizetésre.
Dologi kiadások
A dologi kiadások értéke a módosított előirányzathoz viszonyítva 38 %-on áll. Az előző évi
pénzmaradvány beépítésével módosult a dologi kiadások előirányzata.
IV.

Felújítási és fejlesztési kiadás
Eredeti előirányzat:
0 eFt.
Módosított előirányzat: 8.202 eFt.
Teljesítés:
139 eFt.

Az év első felében 139 eFt. értékben vásároltunk notebookot.
Felújítási kiadásunk nem volt.
V.

Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 465 eFt,
amelyből a lejárt határidejű követelés 318 eFt.
VI.

Szállítók állománya, egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2012. június 30. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 1.671 eFt. Ebből lejárt
határidejű tartozás: 0 Ft.

VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Engedélyezett költségvetési létszámkeretünk 30 fő.
Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2012. június 30-án: 30 fő.
A Magyar Közlöny 2012. évi 51. számában ( április 27. ) megjelent:
„ Az egészségügyi szakellátási kötelezettség a Magyar Államot a települési önkormányzat
tulajdonában és fenntartásában lévő, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által
végzett járóbeteg-szakellátások, illetve a települési önkormányzat tulajdonában lévő, járóbeteg
szakellátási

feladatok

ellátására

szolgáló

vagyonhoz

kapcsolódó

járóbeteg-szakellátások

vonatkozásában 2013. január 1-jétől terheli.”
Gyomaendrőd, 2012. július 26.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
1.-3.
4.

5.
6.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2012. évi terv

Költségvetési támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás

693 687
64 339
0
0
0
0
0

693 687
64 339
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

758 026

758 026

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500

82 521
359 471

82 521
359 471

75 000

75 000

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
10 000
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
805 992
805 992
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
14 861
6 250
6 250
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö
0
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6 250
21 111
Költségvetési bevételek összesen:
1 570 268
1 585 129
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
104 368
104 368
Átvett pénzeszköz működési cé
505 325
504 325
Felhalmozási célú bevétel
74 518
74 518
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Összesen
684 211
683 211
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

4.-6.

1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

693 687
179 386
1 468
0
0
0
0
26 957
901 498

362 798
144 300
2 811

200 000
30 000
4 500
33 000
5 000
5 000
1 500
0
82 521
359 471
0
75 000
0
0
0
0
10 000
805 992

113 426
14 158
2 767
17 870
2 080
2 134
910

0
14 861
6 250
0
21 111
1 728 601

23 631
533 540

43 158
188 003
34 356
72

4 846
423 780
1 860
643
6 264
8 767
966 087

121 724
424 629
59 162
0
605 515

73 375
162 796
31 106
267 277

30 915
0

30 915
0

30 915
0

11 292
0

2 285 394

2 299 255

2 365 031

1 244 656

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
12 897
12 897
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 897
12 897
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
500
500
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
500
500
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
4 074
4 074
Átvett pénzeszköz műk c.
492
492
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
4 566
4 566
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
7 800
7 800
Átvett pénzeszköz műk c.
0

0
448
0
0
448
0
500
0
0
0
500
0
4 074
492
0
0
4 566
0
6 905
0

2
457

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b

4.

Módosított
előirányzat I.

1

459
311

311
652
2 598

3 250
2 682
72

2. melléklet
3.
4.
4.
7.-12.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
7.-9.
10.
1.
2.
3.
4.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
11.
12.

1.
1.
2.
3.
4.

12.

1.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési cé
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal

0
0
7 800

0
0
6 905

7 800

3 758
2 912

3 758
2 731

3 758
2 094
0

1 252
4 346

0
6 670

6 489

5 852

5 598

100
7 914

100
7 914

100
7 347
0

287
8 721

0
8 014

8 014

7 447

9 008

5 827

5 827

5 827
0
0

5 222
1 015

5 827
20 511

5 827
20 330

5 827
19 126

6 237
20 843

4 140
132 017

4 140
132 017

4 140
132 017
0

3 691
69 063

136 157

136 157

136 157

72 754

235 429
18 565

235 429
18 565

235 429
6 506
0

117 886
7 054

253 994

253 994

124 940

2 395

2 395

2 395

2 395

241 935
0
2 395
0
0
0
2 395

0

0

0

0

0

0

0

0

1 570 268
368 391
680 122
74 518
821 415
30 915
0
3 545 629
3 545 629

1 585 129
368 391
678 941
74 518
821 415
30 915
0
3 559 309
3 559 309

1 728 601
384 852
573 533
59 162
864 539
30 915
0
3 641 602
3 641 602

966 087
207 923
257 321
31 199
16 358
11 292
0
1 490 180
1 490 180

2 754

2 563
1 199
93
3 855

Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Saját bevétel
Műk.c.pe.átvét.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

6.
Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevétel

2

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

13.

Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
13.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

14 712

14 712

14 712

14 712

806 703

806 703

19 886

6 610

2 177
3 761
2 449
28 202
1 361

2177
3761
2449
0
1361

57 836
0
806 703
0
0
0
0

16 358

0
0
0
0
0
806 703
821 415

806 703
821 415

806 703
864 539

0
16 358

2/c. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf.

Megn Cí
Cím Alcím Előir.
Alcím
m
ev.
szám szám szám
neve
nev

4.

4.

4.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

Előir. neve

2012. évi
terv

Módosított
Módosított
előirányzat
előirányzat I.
II.

Teljesítés

Önkormányzat saját bevétel
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 114
1 114
Földhaszonbér
8 140
8 140
Bérleti díj
22 364
22 364
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
536
535
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat
965
965
Kamatbevétel kötvény
30 000
30 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
14 081
14 081
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Saját bevétel összesen:
104 368
104 368
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
237 720
237 720
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi
8 390
8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló
245 470
245 470
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
Kistérségi normatíva (családsegítő)
Kistérségi normatíva szociális
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
Képviselő választásra átvett pe.
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét
1 110
1 110
750
750
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vis
3 026
3 026
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m
Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 724
2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
502 190
502 190
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
3 135
2 135
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés á
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
3 135
2 135
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
505 325
504 325
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
24 865
24 865
Közösségi közlekedés pály.tám
Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.
TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth
Kerékpárút ép.pályázat2010. é
Szennyvíztisztító telep felújítás
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre

Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
4

4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

1 114
8 140
36 030

0
1 568
26 729

536
2 084
2 084
3 000
965
30 000

531
449
2722
2 890
0
29 847
207

17 771

8 144
288

20 000
121 724

0
73 375

3 000
8 390
245 470
1 723
3 849

225
38
1 502
1 950
1 500
8 390
128 029
0
3 879

12 449
7 960

3 458
2 268

8 835
535
1 110
750
3 026

5 918

122 673

2 724
422 494

1 114
0
2 947
918
138
272
0
162 546

2 135
250
2 135
424 629

250
162 796

24 865

25 709
669
374

4 538
3 351
15 652
7 256
55 662

0
0
0
0
26 752

Felajánlás köztéri óra vás-ra
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
5.

10.
11.
5.
6.
1.
2.
6.
9.

1 500
17 356

1 500
17 356

18 856
74 518

18 856
74 518

3 500
59 162

4 354
31 106

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000

4 000
300
1 500
700
1 000
3 265
1 750
3 400
1 000

7 000
7 000
30 915

7 000
7 000
30 915

2 083
147
835
1 885
601
1 570
250
450
1 336
2 135
0
0
11 292

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés
700
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet
1 000
3 265
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignác
1 750
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc
3 400
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül
7 000
7 000
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér
Kölcsönök visszatérülése összesen:
30 915

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

7.

5

2/c. melléklet
2 000
2 000
1 189
1 500
747
0
0
358
60

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2012. évi terv
Előirányzat neve
előirányzat előirányzat II.
szám szám szám neve neve
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
173 237
173 237
173 583
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
29 147
29 147
29 241
3.
Dologi kiadás
234 286
233 286
232 395
4.
Pénzeszköz átadás
150 134
150 134
189 990
5.
Ellátottak juttatása
0
Gyomaendrőd Város Önkormány
586 804
585 804
625 209
4.

Teljesítés
77 218
11 414
103 013
88 093
279 738

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
4.

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Személyi juttatás
26 437
26 437
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
7 100
7 100
Dologi kiadás
5 584
5 584
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Humánsegítő Szolgálat ö
39 121
39 121
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
12 202
12 202
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 295
3 295
Dologi kiadás
5 634
5 634
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Könyvtár összesen:
21 131
21 131
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
Személyi juttatás
29 011
29 011
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
7 475
7 475
Dologi kiadás
7 584
7 584
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. összes
44 070
44 070
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Személyi juttatás
14 906
14 906
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 976
3 976
Dologi kiadás
12 386
12 386
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Közművelődési-Közgyűjt,és Turi
31 268
31 268

Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
Oktatási ágazat
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
7.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda össze
8.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
8.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. össze
9.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
9.
3.
Kner Imre Gimnázium összesen:
7.-9.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átadás

27 274
7 326
5 584
0

13268
3512
2406

40 184

19 186

12 520
3 381
5 941
0

6717
1793
3640

21 842

12 150

29 576
7 627
7 584
0

14703
3647
5457

44 787

23 807

13 511
3 706
13 111
0

7040
1880
6014

30 328

14 934

7.-9.
7.

6

147 643
39 921
27 162
1 114
3 540
219 380

149 143
40 240
27 162
1 114
3 540
221 199

153 664
41 433
30 377
1 114
3 540
230 128

80 396
21 624
15 207
1 114
84
118 425

137 166
37 313
35 403

137 166
37 313
35 403

3 660
213 542

3 660
213 542

140 507
38 193
39 037
3 026
3 660
224 423

72 096
19 187
31 136
3 371
84
125 874

85 676
23 133
25 513

85 676
23 133
25 513

46 448
12 396
18 909

134 322

134 322

87 653
23 522
27 423
0
0
138 598

370 485
100 367
88 078

371 985
100 686
88 078

381 824
103 148
96 837
4 140

198 940
53 207
65 252
4 485

135
77 888

3.melléklet
5.
6.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
12.

Ellátottak juttatása
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összes
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ össze
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Polgármesteri Hivatal

1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

1.
2.
3.
4.
5.

Német Kisebbség
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása

Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb t
5.
Ellátottak juttatása
Működési kiadások mindösszesen:

7

7 200
566 130

7 200
567 949

7 200
593 149

303
322 187

62 283
15 729
60 145

62 283
15 729
60 145

29 516
7 856
30 797
1 258

138 157

138 157

63 251
15 990
80 145
0
0
159 386

214 558
57 580
250 836

214 558
57 580
250 836

116 529
30 296
139 958
918

522 974

522 974

223 546
59 364
250 985
918
0
534 813

154 741
48 165
67 047
262 284

154 741
48 165
67 047
262 284

78 609
20 151
29 489
117 965

532 237

532 237

156 889
48 742
62 154
266 331
0
534 116

0

0

0

0

0

0

0

0

1 057 860
272 834
731 580
413 532
7 200
2 483 006
2 483 006

1 059 360
273 153
730 580
413 532
7 200
2 483 825
2 483 825

1 081 974
278 525
754 736
461 379
7 200
2 583 814
2 583 814

542 540
133 756
386 026
212 719
303
1 275 344
1 275 344

69 427

287 701

246 214

3/a. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.
36000010
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
52200110
1.
2.
3.

66190210
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
68000110
1.
2.
3.
4.
68000210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111410
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
2012. évi
Cím Alcím
Módosított
Módosított
Előirányzat neve
előirányzat I. előirányzat II.
terv
neve neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
Összesen:
0
0
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás (Kama
0
0
0
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
3 500
3 500
13 684
Pénzeszköz átad., e
13 974
13 974
13 234
Összesen:
17 474
17 474
26 918
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
5 000
5 000
5 000
Pénzeszköz átad., e
0
0
0
Összesen
5 000
5 000
5 000
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
1 522
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
1 522
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
14 081
14 081
14 081
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
14 081
14 081
14 081
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
0
0
Dologi kiadás
23 221
23 221
8 474
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 747
Összesen:
23 221
23 221
23 221
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0
0
0
OGY képviselőválasztás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
0
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi juttatás
0
8
Szakfel.

Teljesítés

0
0
0
0
0
0
1 798
0
1 798

0

6 926
0
6 926
0
0
5 694
0
5 694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
2 500
0
0
6 471
0
6 471
0
0
7 505
4 898
12 403

0

0
0

3/a. melléklet

2.
3.
4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:

1.
2.
3.
4.
Összesen:
Városgazdálkodás
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
32 000
0
Pénze. átad., egyéb
32 000
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

Összesen:
Vállalkozói iroda

84140311

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közvilágítás

84140310

0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1.
2.
3.
4.
84140210

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
Okmányiroda

84112611

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610

0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Építéshatóság

84112412

0

0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

15567

32 000

15 567

0
55 085
16 591
71 676

0
55 085
16 591
71 676

2 387
0
57 712
18 230
78 329

3 566
816
36 989
11 070
52 441

0
750
0
750

0
750
0
750

0
0
750
0
750

0
0
0

0

0
0
0
100
100

100
100

0

0
0
0
0
0

0

Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0

9

32 000
0
32 000

0
0
32 000
0

0

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

8 833
1 909
2 100
0
12 842

8 833
1 909
2 100
0
12 842

8 833
1 909
2 100
0
12 842

4 719
1 026
687
0
6 432

Személyi juttatás
282
Munkaa.terh.jár.és s
76
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
358

282
76

358

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

216
58
850
900
2 024

216
58
850
900
2 024

129
26
1 225
0
1 380

12 000

1 665

12 000

0
0
12 000
0
12 000

28 666
28 666

0
0
0
27 957
27 957

1 307
11 883
13 190

500
7 180
7 680

0
0
0
7 680
7 680

3 924
3 924

0
0
7 000
0
7 000

0
0
7 000
2 154
9 154

0
0
1 212
2 154
3 366

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
125
0
125

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
8 000
8 000

0
0
0
8 000
8 000

0
0
0
2 648
2 648

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.
86210250
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

216
58
850
900
2 024

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
12 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
28 666
Összesen:
28 666
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
500
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 680
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
7 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
7 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
125
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
125
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
8 000
Összesen:
8 000

10

1 665

3/a. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
0

0
0

0
Összesen:
0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 400
Összesen:
2 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
3 000
Összesen:
3 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
3 400
Összesen:
3 400
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
9 000
Összesen:
9 000
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 500
Összesen:
2 500

0
0

11

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 400
2 400

0
0
0
2 400
2 400

0
0
0
4 500
4 500

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
1 238
1 238

0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
2 414
2 414

3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
79
79

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
3 400
3 400

0
0
0
3 400
3 400

0
0
0
0
0

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
2 557
2 557

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
8
8

0
0
0
2 500
2 500

0
0
0
2 500
2 500

0
0
0
115
115

0
0
0
0
0
0

0

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

87301118
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Falugondnoki szolgálat

88992810
1.
2.
3.
4.
88994250
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
89044313
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
89044311
1.
2.
3.
4.
84119250
1.
2.
3.
4.
84119150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

0
0
0
7 030
7 030

0
0
0
7 030
7 030

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
100
Összesen:
100
Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
Személyi juttatás
12 750
Munkaa.terh.jár.és s
3 442
Dologi kiadás
3 200
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
19 392
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
Személyi juttatás
150 533
Munkaa.terh.jár.és s
23 494
Dologi kiadás
71 443
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
245 470
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
12

0
0
0
7 030

2 791

7 030

2 791

0
0
0
0

14
100
0

0

114

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
100
100

0
0
0
2 490

4 305

2 490

4 305

12 750
3 442
3 200

12 750
3 442
3 200
0

10 187
1 403
0
0

19 392

19 392

11 590

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

150 533
23 494
70 443
0
244 470

148 372
23 556
70 443
0
242 371

55 983
7 704
7 139
0
70 826

0
0
0
0
0

282
76
0
0
358

2 256
322
2
0
2 580

0
0
0
0
0

0
0
0
2 800
2 800

0
0
0
2 800
2 800

0
0
0
0

0
0
0
1 200
1 200

0
0
0
0
0

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

0
0
0
970
970

0
0

120
32
148
0
300

120
33
171
0
324

432

432

0
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93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
96090050
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84251050
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
30 153
Összesen:
30 153
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Tourinform Iroda tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
623
Munkaa.terh.jár.és s
168
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
791
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 431
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 431
Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
8 100
Összesen:
8 100
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
173 237
Munkaa.terh.jár.és
29 147
Dologi kiadás
234 286
Pénzeszköz átad., e
150 134
Önkormányzat összesen
586 804
586 804
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

13

0

0
0
0
11 170
11 170

0
0
0
6 894
6 894

0
0
0
30 153
30 153

0
0
0
30 153
30 153

0
0
1 724
18 160
19 884

0
0
0
0

0
0
0
1 465
1 465

0
0
885
1 345
2 230

0
0

0
0
0
0
0

0
0
2 031
0
2 031

0
0

0
0
0
3 140
3 140

0
0
0
1 140
1 140

0
791

623
168
0
0
791

258
70
0
0
328

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
3 431

0
0
3 431
0
3 431

0
0
983
0
983

0
0
0
8 100
8 100

8 100
8 100

0
0
0
2 100
2 100

173 237
29 147
233 286
150 134
585 804
585 804

173 583
29 241
232 395
189 990
625 209
625 209

77 218
11 414
103 013
88 093
279 738
279 738

623
168

3 431

3/b melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai
Szakfel. Cím Alcí Előir. Szak Cím Alcím
2012. évi
Módosított
Módosított
Teljesítés
Előirányzat neve
előirányzat I. előirányzat II.
szám
szá m szám fel. neve neve
terv
84111210
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1.
Személyi juttatás
8 095
8 095
8 095
3 552
2.
Munkaa.terh.jár.és
2 106
2 106
2 106
887
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
10 201
10 201
10 201
4 439
84111410
OGY képviselőválasztás
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3.
Dologi kiadás
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
0
0
84111510
Önkormányzati képviselőválasztás
308
308
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
79
93
3.
Dologi kiadás
148
161
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
0
535
562
84112411
Gyámhivatal
3 020
1.
Személyi juttatás
5 989
5 989
5 989
2.
Munkaa.terh.jár.és
1 535
1 535
1 535
781
3.
Dologi kiadás
880
880
880
225
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
8 404
8 404
8 404
4 026
84112412
Építéshatóság
2 673
1.
Személyi juttatás
4 420
4 420
4 420
2.
Munkaa.terh.jár.és
1 111
1 111
1 111
696
3.
Dologi kiadás
330
330
330
105
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
5 861
5 861
5 861
3 474
84112610
Igazgatási tevékenység
60 904
1.
Személyi juttatás
121 957
121 957
123 853
2.
Munkaa.terh.jár.és
30 666
30 666
31 296
15 628
3.
Dologi kiadás
54 457
54 457
53 863
26 912
4.
Pénze. átad., egyéb
1 620
1 620
1 095
302
Összesen:
208 700
208 700
210 107
103 746
84112611
Okmányiroda
8 009
4 435
1.
Személyi juttatás
8 009
8 009
2.
Munkaa.terh.jár.és
1 997
1 997
1 997
1 118
3.
Dologi kiadás
3 060
3 060
3 060
379
Pénze. átad., egyéb tám.
0
Összesen:
13 066
13 066
13 066
5 932
84112612
Önkorm.ellátó szolg.
3 326
2 235
1.
Személyi juttatás
3 382
3 382
2.
Munkaa.terh.jár.és
919
919
787
572
3.
Dologi kiadás
7 890
7 890
3 318
1 537
4.
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
4 572
2 280
Összesen:
12 191
12 191
12 003
6 624
84112613
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
0
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
3.
Dologi kiadás
0
4.
Pe.átadás
0
Összesen:
0
0
0
0
1.

Személyi juttatás
14

0
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2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211510
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.

0

2 889
698
430
0
4 017

2 889
698
430
0
4 017

2 889
698
430
0
4 017

0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
153 289
153 289

0
0
0
153 289
153 289

153 289

65 643

153 289

65 643

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

4 000

1 700

4 000

1 700

0
0
0
49 920
49 920

0
0
0
49 920
49 920

49 920

24 047

49 920

24 047

0
9 133

0
9 133

9 133

5

38 055
47 188

38 055
47 188

38 055

17 013

47 188

17 018

0
0

0
0

11 600
11 600

11 600
11 600

11 600

31

11 600

31

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

1 800

410

1 800

410

0
0

0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Településőrök

84242112

0

0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Ápolási díj alanyi jogon
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
15

0
1 482
371
161
2 014
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3.
4.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
2 000
2 000

0
2 000
2 000

2 000

887

2 000

887

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
0

125

9

0

125

9

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Mozgáskorlátozott támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Polgármesteri Hivatal összesen
Személyi juttatás
154 741
Munkaa.terh.jár.és
48 165
Dologi kiadás
67 047
Pénzeszköz átad., e 262 284
Polgármesteri Hivatal összesen
532 237

0
0
0
0

2 296

0

1 375

0

0

1 981

154 741
48 165
67 047
262 284
532 237

156 889
48 742
62 154
266 331
534 116

78 609
20 151
29 489
117 965
246 214

Összesen:
Gondozási díj

87901210
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Adósságkezelés

88220110
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88996710
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

2 296

0
0
0
0

1 375

0
0
0
0

1 981

246 214

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf.

Cím Alcí
szá m
m szá

4.

1.

Előir.
szám

1.

Megne
v.

Cím
neve

Alcím
neve

Előir. neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

Önkormányzati Hivatal saját bevétel
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg
2000
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
105
Adatszolgáltatás
30
Gondozási díj
Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.)
Közter.felügyelői bírság
260
Saját bevétel összesen:
2 395

16

2000

2000

1862

21
105
30

105
30

260
2 395

260
2 395

104
32
4
535
5
2 563

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
7.-9.
7.

6.

Előirányzat neve

2012. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

7.
8.

Módosított
előirányzat
II.

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

0

0

0

0

0

Felújítás életveszély elhárítása 1500

8.
6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium

0

0

0

0

8.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2 000
2 000

0
0

7.-9.
10.

6.

10.
11.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

11.
12.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

12.

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2 000

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0

20 073
2 500
191
1 005
22 000

27 237

6. - 8.
4.

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.
1.
2.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár
6.

2.
4.
6.
3.
4.

0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu
20 073
Kátyúzás és útfelújítás
2 500
Kerékpárút felújítás
191
Temetők felújítása
1 005
Magtárlaposi lakások felújítása
Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u.
Mirhóháti u.1-5. felújítás

4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan g
Felújítási kiadás mindösszesen:

16

23 769
23 769
23 769

20 073
2 500
191
1 005

170
389
23 769
23 769
23 769

45 769
45 769
47 769

27 796
27 796
27 796

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
7.-9.
7.

Előirányzat neve

2012. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

7.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

0

0

0

0

8.
8.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

0
0

0
0

0
0

268
268

9.

Kner Imre Gimnázium
0
0

0
0

0
0

0
268

0

0

6 202
6 202

139
139

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Polgármesteri Hivatal
számítógép vásárlás, szoftver vás.

0

0
0
0

0

0

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

476

Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:

0

0

6 202

883

0
0

0
0

0
0

0

9.
7.-9.
10.

7.

10.
11.

11.
12.

12.
6. - 8.
4.

7.

Kner Imre Gimnázium összesen:
Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

476

Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények

1.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár
7.

2.
3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

0

3.
4.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0

0

0

0

4.
7.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil.
2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka
675
Bajcsy út bokrok telepítése
200
Új buszmegállók parkosítása
500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó
2 000
Gravimetriai alappont
800
Közösségi közlekedés
30 690
Köztéri óra felajánlásból
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar
18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pá
8 536
Vésztői víztározó
Felhagyott hulladéklerakó
Játszótér kialakítása
Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép.
Jókai úti óvoda villámhárító
Százszorszép óvoda fejl.
Taninform szoftver
Mirhóháti u. 5. felúj. TIOP pály.
START munkapr. eszközbesz.
Temetők felújítása
Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat
Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros
Belvíz VIII. telekátalakítás - Fürj József
Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng.

0

0

0

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690

2 737
675
200
500
2 000
800
30 690
2 000
15 100
18 414
8 536

2 737
675
0
0
0
0
32 910
1 966
15 100

17

18 414
8 536

186
171
1 517
125
197
2 345
610
591
12 237
1 006
281
1 293
100
112

5. melléklet
Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás
Kossuth u. 28. parkoló építés

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

4.

Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai ö

7.
4.

Fejlesztési kiadás összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

8.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz.
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

263
133

64 552
64 552

64 552
64 552

81 652
81 652

74 555
74 555

64 552

64 552

87 854

75 438

37 780
37 780

37 780
37 780

37 780
37 780

1 000
1 800

1 000
1 800

1 000
1 800
903

160

1 424

15 % közmű lakosságnak

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.
4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése
IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegyi Diákj.Alap.
9.
Kölcsönök nyújtása összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

1 424

861

2 800

2 800

3 703

1 021

40 580

40 580

41 483

2 445

2 000
1 000
6 500
7 000

2 000
1 000
6 500
7 000

2 000
1 000
6 500
7 000

340

16 500

16 500

16 500

309
3 574
869
5 092

210 497

210 497

210 497

102 692

210 497

210 497

210 497

102 692

332 129

332 129

356 334

185 667

9.

4.

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

57002
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
4.

Alc
ím
sz
ám

Adatok E Ft-ban
Elő
Módosított
ir. Cím Alcím
Módosított
2012. évi
Előirányzat neve
előirányzat
terv
sz neve neve
előirányzat I.
II.
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
300
300
110
Kitüntetési alap
200
200
200
Ifjúsági alap
300
300
90
Civil alap
2 100
2 100
0
Sport alap
13 000
13 000
1 500
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
0
0
0
Talajterhelési díj
500
500
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
3 348
3 348
0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
6 096
6 096
0
Rendezvények alapja
6 400
6 400
55
TDM részére peszk.átad
1 700
1 700
209
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
733
733
733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasznála
7 000
7 000
7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
0
0
0
Kállai adomány
10 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
0
0
0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás
810
810
810
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játé
945
945
945
Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás 2012.
810
810
810
Közfogl.saját erő
1 500
1 500
1 500
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása
1 037
1 037
537
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
3 000
3 000
3 000
IKSZT beruházás
2 724
2 724
2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
3 726
3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
25 546
25 546
25 546
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243
4 501
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
2 000
0
0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
96 352
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
0
Fogorvosi gép értékesítése
800
Környezetvédelmi alap
0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pá
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
7 500
Kötvény fel nem használt része
395 249
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
29 155
0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő
11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön
13 197

94 352

67 073

0
800
0
1 522
1 848
8 322
4 229
2 310
7 500
395 249
22 150
29 155

0
800
0
0
1 848
8 322
4 229
2 310
7 500
373 249
22 150
29 155

3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197

3 351
3 352
14 004
11 560
1 230
16 000
13 197

15 100
2 632
36 793
4 930
25 000

15 100
2 632
36 793
4 930
25 000

0
2 632
36 793
4 930
25 000

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
11.
Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék

605 373
701 725
701 725
701 725

620 234
714 586
714 586
714 586

581 612
648 685
648 685
648 685

5 000

5 000

5000

12.

5 000
706 725

5 000
719 586

5 000
653 685

Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
Fürdő hitelfelvét

11.

4.
4.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen
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7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés
2010.évi tény
Költségvetési bevétel összesen
3 214 776
394 004
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevé
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
-79 662
Bevétel mindösszesen
3 529 118

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

2 864 622
166 062
453 273
0
-46 414
3 437 543

2012. évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat I.

Teljesítés

Módosított
előirányzat II.

2 724 214
821 415
0

2 737 894
821 415
0

2 777 063
864 539
0

3 545 629

3 559 309

3 641 602

2 483 006
23 769
332 129
706 725

2 483 825
23 769
332 129
719 586

2 583 814
47 769
356 334
653 685

3 545 629

3 559 309

3 641 602

1 275 344
27 796
185 667
0
57 002
1 545 809

0

0

0

55 214

20

1 473 822
16 358
0
415
1 490 595

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:

Beszámoló a kötvény 2012. II. negyedévi hozamának és felhasználásának
alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás
kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A
Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló
Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt.
Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2011. december 31-én a rendelkezésre
álló kötvényforrás összege 743.817.000 Ft volt, 2012. március 31-én pedig 651.243.498 Ft.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és
felhasználásokat.
Nyitó tételek 2012. április 1. napján
Realizált hozam
Időszak kezdete
Időszak végeTranzakció
Kamat
HUF
(Ft-ban)
1.
2011.12.12
2012.11.30Betét lekötés
6,5%* 25 000 000
aktív
2.
2012.03.212012.06.21 (módosítva 06.28-ra)Betét lekötés
8,45%600 000 000
13 751 507
3.
2012.03.29
2012.05.03Betét lekötés
7,08% 26 000 000
176 515
4.
HUF számlán lévő összeg 7%
243 498
Összesen
651 243 498
13 928 022
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,5%, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2012.04.01-2012.06.30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Időszak kezdete
Időszak vége
TranzakcióKamat
HUF
2012.05.03
2012.05.21 Betét lekötés7,05% 26 420 000
2012.05.22
2012.05.31 Betét lekötés7,00% 26 500 000
2012.06.04
2012.06.14 Betét lekötés7,05% 26 557 000
2012.06.142012.06.21 (módosítva 06.28-ra) Betét lekötés7,00% 26 608 000
2012.06.29
2013.01.10 Betét lekötés8,70%340 000 000
2012.06.29
2012.09.25 Betét lekötés8,50%200 000 000
2012.06.29
2012.07.30 Betét lekötés8,00% 70 000 000
2012.06.29
2012.07.13 Betét lekötés7,50% 30 000 000
Összesen

Realizált hozam
(Ft-ban)
91 855
45 740
51 295
71 441
aktív
aktív
aktív
aktív
260 331

A 2012.06.28-ig eszközölt lekötésekre a Raiffeisen Bank Zrt-nél került sor, majd 2012.06.29-től a rendelkezésre álló
640 millió Ft elhelyezése az önkormányzt számlavezető pénzintézeténél történt.
2012. január 1. és március 31. között 15.658.924 Ft hozam realizálódott, 2012. április 1. és június 30. között pedig
14.188.353 Ft.
Az első félévben realizálódott hozam összege: 29.847.277 Ft.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2012.04.01-2012.06.30.
29

1.

Időszak kezdete

Időszak vége

Tranzakció

Paraméter

HUF
0
0

Összesen

CHF
0
0

Felhasználás a vizsgált időszak alatt nem történt.
A 2012. 07. 13-án lejárt 30 millió Ft összegű betét lekötését nem hosszabbította meg az önkormányzat, illeve 2012.
06. 29-én a város a rendelkezésére álló 640.431.850 Ft-ból 431.850 Ft-ot nem kötött le, jelenleg ez a forrás az
önkormányzat főszámláján van elhelyezve.
Aktív ügyletek 2012.06.30-án
1.
2.
3.
4.
5.

Időszak kezdete
2011.12.12
2012.06.29
2012.06.29
2012.06.29
2012.06.29

Időszak vége
2012.11.30
2013.01.10
2012.09.25
2012.07.30
2012.07.13

Tranzakció
Betét lekötés
Betét lekötés
Betét lekötés
Betét lekötés
Betét lekötés
főszámlán lévő összeg
Összesen

Kamat
6,5%*
8,70%
8,50%
8,00%
7,50%

HUF
25 000 000
340 000 000
200 000 000
70 000 000
30 000 000
431 850
665 431 850

A vizsgált időszak végén a kötvényből 665.431.850 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a kötvényforrás 2012. II. negyedévi
alakulásáról készített beszámolót elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki Munkacsoport

Az ülés elmaradt, a Munkacsoport az előterjesztést
nem tárgyalta.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Kötvényforrás alakulása 2012. II. negyedév"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényforrás 2012. II. negyedévi alakulását
bemutató beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési
koncepciója
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda vezetőjét és gazdasági vezetőjét
bízta meg azzal a feladattal, hogy a 2012. szeptember 1. napjával létrehozott Kistérségi Óvoda, mint önállóan
működő intézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját állítsa össze.
Az intézmény elkészítette az óvoda költségvetését, melyet az előterjesztés mellékleteként olvashatnak.
A koncepció bizonyos adatai konkrét tények és tapasztalatok hiányában természetesen az érintett intézmények
adatszolgáltatásain alapulnak.
A személyi juttatások és járulékai soron megtervezett összegek jelen pillanatban még csak keretszámok, hiszen az
óvoda dolgozóinak és vezetőjének kiválasztása pályáztatási eljárás során történik, a döntés augusztus 24-én, illetve
augusztus 30-án várható.
Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása szeptember hónapban
várható. Ezen időpontra már ismertek lesznek a végleges költségvetési számok, így a rendeletbe megtörténhet a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetésének beépítése.
A költségvetési keretszámok meghatározásánál a megbízott intézmény figyelembe vette az egyes telephelyekre
elfogadott csoportszámokat a hozzájuk tartozó alkalmazotti létszámmal, a várható, illetve szükséges dologi
költségekkel, valamint megpróbált eleget tenni azon fenntartói elvárásnak is, miszerint az új óvoda működéséhez az
önkormányzat nem képes több kiegészítést biztosítani, mint amely összeg az intézményeknél zárolásra kerül.
A fő számok vizsgálata során láthatjuk, hogy a zárolt összeg az intézményeknél összesen 4.117.000 Ft, a
költségvetési egyensúly biztosításához szükséges további fedezet összege pedig 349.000 Ft. A hiányzó fedezet
biztosítása a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodához 2 hónapra csatolt Blaha úti óvoda költségvetési
maradványából, illetve annak zárolásából történhet.
Az új intézmény 4 havi működtetése így 4.466.000 Ft önkormányzati kiegészítést igényel, amely összeg a 224
óvodásra vetítve 4.985 Ft/hó/gyermek önkormányzati támogatást jelent.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2012. évi kiegészítő költségvetési koncepciója
2012. szeptember 1. - 2012. december 31.
Fő előirányzat
Személyi jellegű juttatások

E Ft

Gyomae.

ebből

Csárdasz.

13 635

13 152

483

Munkaadókat terhelő járulékok

3 614

3 484

130

Dologi és folyó kiadások

3 966

3 000

966

21 215

19 636

1 579

31

0

31

4 117

4 117

0

16 329

15 170

1 159

Kiadások összesen
Saját bevételek
Intézményeknél zárolásra kerülő
önkormányzati kiegészítés
Normatív támogatás
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Működési célú pe. átvét helyi
önkormányzattól

389

0

389

349

349

0

Bevételek összesen

21 215

19 636

1 579

Felújítás, felhalmozás

0

0

0

További szükséges fedezet

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Kistérségi Óvoda költségvetésének
önálló tárgyalását az indokolja, hogy Gyomaendrőd Képviselő-testülete az óvoda működéséhez szükséges
önkormányzati kiegészítés összegét jelen előterjesztésben ismeri meg és hagyja jóvá.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és hozzájárulni, hogy a Kistérségi Óvoda
2012. évi költségvetési koncepciója a konkrét számok ismeretében beépítésre kerüljön Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletébe, a rendelet szeptemberi módosítása alkalmával.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztés döntési javaslat
szerinti elfogadását.

Döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi
költségvetési keretszámait megismerte és elfogadta, utasítja Gyomaendrőd város, mint gesztor önkormányzat
polgármesterét, hogy intézkedjen a Kistérségi Óvoda költségvetésének Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési
rendeletébe történő beépítéséről, a rendelet soron következő módosításakor.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek
2011/2012-es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Bárdi Zoltánné, Giricz Ilona, Kovács Péterné, Szabó Istvánné, Tóthné Rojik Edit, Varjú
Judit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (7) bekezdése alapján elkészült Gyomaendrőd
Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja (röviden: ÖMIP), mely
meghatározza a nevelési és oktatási intézményekkel szembeni elvárásokat.
A közoktatási megállapodás keretében működő óvodák évente egy alkalommal kötelesek beszámolni a Képviselőtestületnek az elmúlt évben végzett munkájukról. A beszámolókat az iskolák beszámolóihoz igazodva minden
nevelési év végén kell elkészíteni július 15. napjáig (ÖMIP 4.2.2.).
A beszámolók kötelező tartalmi elemeit az ÖMIP 5. számú melléklete tartalmazza:
I. Óvoda működési feltételei
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
V. Kapcsolatok
VI. Rendezvények
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
VIII. egyéb - Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről.
A beszámolók értékelése, elfogadása a hivatal oktatási ügyintézőjének előkészítő munkája után az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményező hatáskörébe, majd a bizottság
javaslatával kiegészülve a döntés meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A Kossuth úti Százszorszép Óvoda működéséről szóló beszámolót, a 2011/2012-es nevelési évtől a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda szakmai beszámolója tartalmazza.
A Szabadság úti Napsugár Óvoda működéséről szóló beszámolót, a 2011/2012-es nevelési évtől a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon szakmai beszámolója tartalmazza.
Az előterjesztés mellékletekében olvasható egy összesített táblázat, mely az intézményvezetők beszámolója
alapján készült. Az intézmények éves beszámolója teljes terjedelmében a város honlapján megtekinthető az alábbi
intézményeknél:
- Csemetekert Óvoda
- Selyem úti Óvoda és Bölcsőde
- Vásártéri Óvoda és Bölcsőde
- Margaréta Óvoda
- Tulipános Óvoda

- Az óvodák többsége törekszik a csökkenő gyermeklétszám következtében kialakult anyagi és szociális helyzet
problémáira megoldást keresni pályázatok benyújtásával (IPR - pályázatok a hátrányos helyzetű gyermekek
támogatásra, TÁMOP 3.1.4.-pályázat kompetencia alapú nevelés folyamatos alakalmazásával).
- A nevelési intézmények aktívan részt vesznek a gyermekprogramok szervezésében (belső programok, óvodák
közötti programok – UGRI-BUGRI Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok: Sajt- és Túró Fesztivál,
mesemondó versenyek).
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008. (IX. 25.) határozata alapján támogatja a
gyermekek úszásoktatását. A határozat IV. pontja alapján:
„IV. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az oktatási intézmények – óvodák
és önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - éves beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának
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elemzésére.”.
Az úszásoktatás csak címszóként szerepel az intézmények beszámolóiban - kivétel a Margaréta Óvoda -,
ezért javaslom - a döntési javaslat alapján - a hiányosság pótlását, melyet a Képviselő-testület a szeptemberi
ülésen, az úszásoktatás támogatásának tárgyalásakor ismer meg.
A beszámolók az előírt formai és tartalmi elemeket tartalmazzák az önkormányzati minőségirányítási
program előírásainak megfelelően.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az óvodák és
bölcsődék éves beszámolojának elfogadását, a döntési javaslat
alapján.

Döntési javaslat
"Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2011/2012-es nevelési évről
készített szakmai beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a
Gyomaendrőd Város Közoktatási
Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Program 4.2.2. B) pontja alapján, valamint a 369/2008. (IX. 25.)
Gye. Kt. határozat IV. pontja alapján hozta meg döntését:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 369/2008. (IX. 25.) Gye. Kt. határozat IV. pontja alapján
utasítja a közoktatási megállapodás keretében működő óvodák intézményvezetőit, hogy az úszásoktatás
hatékonyságáról és annak éves összesítéséről készítsék el a 2011/2012-es szorgalmi évről szóló tájékoztatásukat,
valamint a 2012/3013-as szorgalmi évre vonatkozó támogatási igényüket szíveskedjenek jelezni, 2012. szeptember
5 napjáig.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett tevékenységéről
készített óvodai szakmai beszámolóját.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2011/2012. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 2011/2012. nevelési
évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi Margaréta Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Kovács Péternének, a Margaréta Óvoda 2011/2012. nevelési évben
végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
óvodai szakmai beszámolóját.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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Csemetekert Óvoda
83
59 20 fő
19fő/5
3
2
7 025 Ft
9
4 10 fő
*
*
*
*
Családi napközi
7 megem. a létszám a Cs.-V fela. ell. Szünetetltetésével
nem kap önk. tám.
Gyermekliget Óvoda
90
92 30 fő / 2 fő 49fő/18
3
3
31
3 11 fő/3 óraadó
*
* IPR *
*
7 205 Ft
Gyermekliget Bölcsőde
24
30
2 10.420 Ft
6 fő
*
*
*
*
Szivárvány Óvoda
74
70 13 fő
22fő/5
2
3
23
7 fő
*
*
*
*
7 615 Ft
Szivárvány Bölcsőde
24
29
0
2 12 930 Ft
6 fő
*
*
*
*
Margaréta Óvoda
82
78 28 fő/ 4 fő
20fő/4
5
3
7
2 10 fő
*
*IPR *
*
7 095 Ft
Tulipános Óvoda
40
20 2fő/1 fő
20fő/6
2
1
6
4 fő/2 fő óradó
*
*
*
*
7 970 Ft
Tulipános Családi Napközi
7
10
1 fő
nem kap önk. tám.
Csoda-Vár Bölcsőde 2012.03.01-től határozatlan időre szünetel a feladatellátás
nem írta alá a közhasznúsági szerződés módosítását 2012 évre
Csoda-Vár Családi napközi
14
14
nem kap önk. tám.

VIII. Önk. elv.

VII. int. munk. ell.

VI.rendezv.

V.kapcsol.

IV.szakmai m.

III.tárgyi felt.

II.személyi felt.

TKVB -hoz küld. gy.

csop.sz.

Nev.tan. küldött gy.

SNI

önk.-i tám mértéke Ft/fő/hó

férőh. sz.
beír. .

HH/HHH

intézmények

tanköt./óv. m..

2011/2012 tanév óvodai illetve bölcsődei beszámolói
I.Óvoda működési feltételei

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Jókai út 4. szám alatti óvoda visszavétele az üzemeltetőtől
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2004. (II. 26.) számú határozatával pályázatot
hirdetett a Gyomaendrőd, Jókai u. 4. sz. alatti ingatlan bérleti jogviszonyban történő továbbhasznosítására. A
pályázatot profilkötöttséggel, határozott időre hirdette meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Péterné Gyomaendrőd, Tompa u. 11. sz. alatti
lakos Gyomaendrőd, Jókai u. 4. sz. alatti ingatlan bérleti jogviszonyban történő továbbhasznosítására beadott
pályázatát elfogadta.
Kovács Péterné a Jókai úti Óvoda üzemeltetésére létrehozta a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató KHT.-t. A
közhasznú társasággal 2004. július 01. napjával határozott időre, öt évre szóló bérleti szerződés került megkötésre.
Kovács Péterné a határozott időre szóló bérleti szerződés módosítását kérte az Önkormányzattól, mely szerződés
így a többi óvodaüzemeltetővel kötött határozatlan idejű szerződéssel megegyező lett.
Az óvoda működőképes állapotban került átadásra. Az átadás-átvételről készült jegyzőkönyv valamint a
rendelkezésre bocsájtott eszközökről a kimutatás az előterjesztés mellékletét képezik. Az átadott eszközök továbbra
is az önkormányzat tulajdonát képezték, az óvoda üzemeltetője azokat óvodai oktatás és nevelés céljára használja.
A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Közhasznú Társaság jelezte, hogy nem kívánja az önkormányzat
tulajdonát képező Gyomaendrőd, Jókai u. 4. szám alatti óvodát tovább üzemeltetni. A hatóságok felé az üzemeltetés
befejezésének dátumát 2012. augusztus 31.-ével jelölte meg. A közhasznúsági, valamint a bérleti szerződés
felmondását a T. Képviselő – testület tudomásul vette a 2012. május 16.-i rendkívüli ülésén.
A felmondással megnyílik a jogszabályban és a szerződésben meghatározott elszámolási kötelezettség. Ez egy
hosszabb egyeztetési folyamat, ennek vannak elemei, amelyeket meg kell vizsgálni, és amelyeknek a végén
kialakulhat az a költség, amelyet a bérbeadónak meg kell téríteni a bérlő számára, ezzel párhuzamosan
gondoskodni kell a feladatellátásról is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottságot, hogy folytasson egyeztetést a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjével az elszámolást illetően.
A társaság az előterjesztéshez mellékelt írásos anyagban bemutatta azokat az infrastrukturális fejlesztéseket,
eszközbeszerzéseket, amelyek alapján kéri az önkormányzattól a költségek megtérítését. A társaság követelése
összesen: 4.973.410,- Ft.
A társaság a követelését az alábbiak szerint részletezte, illetve határozta meg.
Megnevezés
Infrastruktúrális fejlesztések
Berendezések, eszközök
Játékok
Összesen:

Összeg forintban
2.480.000
4.443.000
500.000
7.423.000

A társaság figyelemmel az amortizációra 67%-ban határozta meg a követelését ( 4.973.410,- Ft ).
Az elszámolás egyik alapja a bérleti szerződés, amely a következők szerint szabályozza az ingatlan, illetve az
átadott eszközök használatát, azok állagmegóvását.
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„4./ A Bérlő a bérlemény hasznosítása során köteles fokozott gondossággal eljárni, az átadott vagyontárgyakat
rendeltetészerűen használni, azok állagát megóvni, az indokolt karbantartási és felújítási munkákat a saját költségén
elvégezni.”
„5./ A Bérlő a bérleménnyel kapcsolatos beruházási és fejlesztési munkákat a Bérbeadó előzetes írásbeli
jóváhagyása alapján, a saját költségére végezhet. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő által végzett értéknövelő
munkákkal kapcsolatban a jelen szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a 9./ pontban írtak szerint.”
A társaság követelésének vizsgálata a bérleti szerződés alapján.
1. Infrastruktúrális fejlesztések
Megnevezés
2 csoportszoba betonozása,
parkettázása, 46 m2 hidegburkolat
készítése, falfelületek lambériázása,
leomlott penészes falfelületek javítása
Udvaron balesetveszélyes betonlapok
cseréje
A gyermekmosdó teljes felújítása
Gázóra áthelyezése balesetveszély miatt
Sószoba kialakítása
Biztonsági kapuzár, kaputelefonnal
Összesen:

A társaság által kimutatott
összeg forintban
850.000

67 %-kon számított
összeg forintban
569.500

120.000

80.400

980.000
90.000
400.000
40.000
2.480.000

656.600
60.300
268.000
26.800
1.661.600

Ezen munkák elvégzését a helyszínen megtekintettük a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézőjével. A helyszínen
fotók készültek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
Megállapítások
1. A sószoba gyakorlatilag a fotón látható sótéglákból áll, melyek elszállíthatók. Itt az önkormányzatnak kell
döntenie, hogy igényt tart e rá.
2. A balesetveszélyes betonlapok cseréje, a gázóra áthelyezése, a biztonsági kapuzár és kaputelefon a szerződés
szerinti állagmegóvás, karbantartás kategóriájába tartozik, melynek költségét a bérlőnek kellett viselni.
3. A gyermekmosdó teljeskörű felújítása értéknövelő, amely elszámolási alapot képez.
4. A csoportszobák betonzása, burkolatcseréje, falfelületek javítása részben értéknövelő, részben a karbantartás
kategóriájába tartozik.
A fentiek alapján az elszámoláshoz javasoljuk figyelembe venni a 3-4. pontokban leírt munkákat 1.226.100,- Ft
összegben. Itt azonban tovább kell vizsgálni azok karbantartási tartalmát.
2. Berendezések, eszközök
A társaság által megvásárlásra felajánlott eszközök listáját megvizsgáltuk figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló 11/1994.(VI.8. ) MKM. rendelt alapján. Az
előterjesztéshez mellékletük a rendelet szerinti táblázatot, amelyben feltüntettük azokat a társaság által
megvásárlásra felajánlott eszközöket, amelyek szükségesek az üzemeltetéshez.
A társaság által megvásárlásra felajánlott, az üzemeltetéshez szükséges eszközök csoportosítása
a rendelet alapján
Megnevezés
Amortizációval
csökkentett
Összeg ( Ft )
Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai
1042118
Logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba
7370
Udvari játszótér
857600
Óvodavezetői iroda
245555
Gyermeköltöző
350410
Gyermekmosdó, WC
19497
A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök
234500
A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök
219760
Összesen:
2976810
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Az MKM rendelet szerinti jegyzék az előterjesztés mellékletét képezi. A jegyzékben feltüntetésre került az
önkormányzattól 2004. évben átadott, valamint a társaság által értékesítésre felajánlott eszközök.
Az óvodai nevelőmunkához szükséges eszközök 2004. évben átadásra kerültek, a mellékletben szereplő leltár
szerint. Ezekből a természetes elhasználódás miatt 2011. évben történt selejtezés. Az átadás – átvétel során a
társaságnak a leletár szerinti eszközöket kell visszaadnia.
A társaság által megvásárlásra felajánlott eszközök között az épülethez tartozó felszerelések, konyhai
fogyóeszközök ( kés, villa stb. ) szőnyegek, függönyök, tükrök egyéb fogyó eszközök nem képezhetik a vásárlás
tárgyát. A társaság számára az önkormányzat biztosította az óvodát üzemeltetésre a leltár szerint átadott
eszközökkel együtt. Az előbbiekben említett fogyóeszközök, bútorok, szőnyegek, konyhai eszközök stb. pótlása az
üzemeltető kötelezettsége volt. Az egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések, játékok, játékeszközöket
esetén vizsgálni kell, hogy azt saját erőből szerezte e be a társaság. Ez azért lényeges mert a társaság a
gyermeklétszám után 100%-ban megkapta az állami normatívát, volt lehetősége a pályázati úton történő eszköz
beszerzésre.
A nevelői munkát segítő egyéb eszközök ( tv, videó, vetítővászon, hangszer gyerekeknek ) megvásárolható.
A Jókai úti Óvoda további üzemeltetéséhez a Fő út 85. szám alatti, korábban óvodaként funkcionáló épületben, az
alábbiakban felsorolt eszközök állnak rendelkezésre használható állapotban.
Megnevezés
Gyermekszék
Gyermekasztal
Műbor forgófotel
Fogasos ruhatároló ülőpaddal egybeépítve
Irodai szekrény
Iróasztal
Lehel hűtőszekrény
Gáztűzhely
Hajdú mosógép
Hajdú centrifuga
Bordásfal
Bordásfal 3 tagú
Tornazsámoly
Tornapad
Tornaszőnyeg
Egyéb tároló szekrény
„tinikondi”
Szőnyeg
Gyermekpad

Mennyiség ( db )
80
16
2
5
4
1
1
1
1
1
3
1
2
5
2
6
1
1
2

Korábban, legutóbb 2011. éven vállalkozásból történő óvoda visszavétel esetén az önkormányzat által megvásárolt
eszközök értéke az 500 ezer forintot nem haladta meg.
Az önkormányzatnak a 2012. évi költségvetésében nincs forrás kijelölve a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. által kért költségek megtérítésére.
A Jókai úti Óvoda leltár szerinti átadás – átvétele 2012. augusztus 21-én megkezdődött és augusztus 31.-én
fejeződik be.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a 2012.
augusztus 22-i ülésén az alábbi döntést (222/2012. (VIII. 22.) Gye. Kt. Pgtek. Biz.
Határozat ) hozta meg.

38

"Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolta, hogy a Gyomaendrőd, Jókai u. 4. szám alatti óvoda vezetője mutassa
be 2004-től az ingatlanon végzett beruházással kapcsolatos dokumentumokat
(főkönyvi kivonat, számlák), emelje ki a pályázati forrásból megvalósuló
fejlesztéseket, felújításokat. Az anyag benyújtásának határideje: 2012. 08.28.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 2012.
08. 29-i rendkívüli ülésén tárgyalja újra az előterjesztést."
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 2012.
08. 29-i rendkívüli ülését követően a 2012. augusztus 30-i Képviselő - testületi
ülésen előterjeszti a Gyomaendrőd, Jókai u. szám alatti óvoda átadás átvételéhez kapcsolódó javaslatait.
.

Döntési javaslat
"Az értéknövelő munkák megtérítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére a
Gyomaendrőd, Jókai út 4. szám alatti óvoda ingatlan üzemeltetése során a társaság által elvégzett, és igazolt
értéknövelő munkák költségét megtéríti maximum 1 millió forint összegig.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az elvégzett munkák megtérítésének forrását … jelöli meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2004. június 28.án
Jelen vannak:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala részéről
Csényi István vagyonügyi ügyintéző
A Jókai úti óvoda részéről
Kovács Péterné üzemeltető

Tárgy: Üzemeltetésbe adás előtti műszaki állapot rögzítése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 116/2004.(IV.29.)KT számú
határozata alapján a Jókai úti óvodát 2004. július 1. napjától Kovács Péterné üzemelteti.
Bérbeadás kezdő napja: 2004. július 1.
Bérbeadás időtartama: 5 év
A földterület közművesítettsége
Villany ellátottság:
Ivóvíz ellátás:
Szennyvízelvezetés:
Csapadékvíz elvezetés:
Tüzivíz vezeték:
Gáz ellátás:

Kapacitás:
Fő funkciójú helyiségei:
Irodahelyiség:
Étkező:
Szertár – raktár:
Öltöző:
Egyéb helyiség:

Van
Hálózatról
Zárt rendszerű
Nincs
Nincs
Földgáz
Az építmény adatai
75
3
1
1
1
1
8

Az épület műszaki adatai
Az építés éve:
1930
Beépített alapterület:
344
Szintek száma:
1
Szintek nettó területe:
287
Függőleges teherhordó szerkezet:
Tégla
Az épület tetőszerkezete:
Fa, kiscserép fedéssel
Tetőtéri beépítettség:
Nem beépíthető
Az épület állapota:
Felújításra szorul
A fűtés rendszere:
Központi fűtés
Melegvízellátás:
Villanybojler
Egyéb ellátottság:
Telefon

Az épület állapota általánosságban közepes és jó között változik. A tetőszerkezet stabil,
azonban a kémények felújításra szorulnak, a kötések több helyen elengedtek. Az
ereszcsatorna cserére szorul. Az épületen belül a meleg padlóburkolatok különösen a linóleum
szintén cserére szorul.
A homlokzati nyílászárók még éppen használhatóak, azonban vetemedettek, illetve a fakeret
helyenként korhadt. A központi fűtés radiátorai viszonylag jó állapotúak, tömítés illetve
radiátor korróziója miatti szivárgás nem tapasztalható. Az udvar rendezett, faszerkezetű szín
szerkezetileg állékony.
Az 2004. június 28.-i állapot szerinti víz, gáz és áramfogyasztás:
Megnevezés
Villanyórák

Gyári szám
50201941

Mérőóra állás
4204 kWh

Gázóra

7363168

18389 m3

Vízóra

J 36484

3 m3

Kmf.

…………………………
Csényi István

………………………
Kovács Péterné

2

3

4

5

6

7

8

9

Jókai úti óvoda leltár 2012. év
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LELTÁR
Elhelyezés:4455

12.08.14
Jókai úti óvoda
1.oldal

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Főkönyv.
Lelt.szám Sorsz Megnevezés
Bruttó Mennyi Tényleges menny
---------- ---------- ----- ------------------------- --------------- ------ --------------161933
697 Panasonic CD-s rádiómagnó
52790
1 . . . . . . . .
161933
698 Óvodai akadályok
31250
1 . . . . . . . .
161933
699 Gázfűtés technológia
629830
1 . . . . . . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------Hely (4455 Jókai úti óvoda) ÖSSZESEN:
713870
3
-------------------------------------------------------------------------------------------LISTA ÖSSZESEN:
713870
3
--------------------------------------------------------------------------------------------

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ingatlanvagyon-Kataszter

LELTÁR
Elhelyezés:4455

12.08.14
Jókai úti óvoda
1.oldal

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Lelt.szám Sorsz Megnevezés
Bruttó
Mennyiség
Tényleges menny
---------- ----- ------------------------- ------ ------------ -- --------------1490 Szekrény
0
3,00 db . . . . . . . .
1496 Metallofon
0
1,00 db . . . . . . . .
1497 Színválasztó Játék
0
1,00 db . . . . . . . .
1499 Polc
0
1,00 db . . . . . . . .
1500 Asztal
0
1,00 db . . . . . . . .
1501 Maszkok szerepjátékokhoz
0
1,00 db . . . . . . . .
1502 Mentőláda
0
1,00 db . . . . . . . .
1503 Fektető
0
52,00 db . . . . . . . .
1504 Fektető (csak a vasváz)
0
14,00 db . . . . . . . .
1505 Gyermekasztal
0
4,00 db . . . . . . . .
1506 Gyermekasztal
0
3,00 db . . . . . . . .
1507 Lóca (öltöző)
0
14,00 db . . . . . . . .
1508 Rekeszes fogas
0
20,00 db . . . . . . . .
1509 Gyermekszék
0
14,00 db . . . . . . . .
1510 Fotel
0
2,00 db . . . . . . . .
1511 Dohányzóasztal
0
1,00 db . . . . . . . .
1512 Függönytartó
0
2,00 db . . . . . . . .
1515 Gyermekszék
0
8,00 db . . . . . . . .
1516 Kárpitozott szék
0
4,00 db . . . . . . . .
1521 Mosógép
0
1,00 db . . . . . . . .
1522 Centrifuga
0
1,00 db . . . . . . . .

1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1562
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1571
1572
1573
1574
1575
1576

Állófogas
Asztal
Faliszekrény
Villanyvasaló
Asztali lámpa
ETA takarítógép
Tükör
Öltözős szekrény
Gyermekasztal
Gyermekasztal
Gyermekszék
Nevelői szék
Játékállvány (fehér)
Építőjáték
Függönytartó
Nagy, fedeles vesszőkosár
Kis kosár (vessző)
Nagy kosár (vessző)
Vesszőszék
Könyvespolc
Mesekönyv
Játékbabák
Fapolc
Tábla
Babaház
Magnós rádió CD-vel
Bábok
Gyermekszék
Játékállvány
Építőjáték
Vessző babakocsi
Vessző konyhabútor
Ágy
Gyermekasztal
Gyermekszék
Játékállomány (fa)
Tüske építőjáték
Vessző babakocsi
Játékautó (fa)
Játékautó (műanyag)
Építőjátékok (fa)
Játékszekrény
Vesszőláda
Játékpolc
Fapolc
Kisméretű kosár (vessző)
Vessző virágtartó
Vessző újságtartó

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
5,00
21,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
16,00
5,00
2,00
2,00
14,00
6,00
2,00
1,00
1,00
1,00
10,00
30,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
22,00
1,00
1,00
2,00
13,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
3,00
1,00

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

.
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1577
1578
1579
1580
1581
1582
1584
1585
1586
1587
1588
1590
1591
1594
1595
1596
1597
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1606
1607
1608
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631

Vesszőtükör
Nagyméretű kosár
Mózeskosár (kicsi+nagy)
Könyvespolc
Fajátékok
Meséskönyvek
Fa puzzle
Babák
Képességfejlesztő játékok
Bábok
Függönytartó
Kisméretű kosár (vessző)
Nagyméretű kosár (vessző)
Ágy
Szekrény
Meséskönyv
Játékbabák
Építőjáték (fa)
Panasonic magnó (CD)
KRESZ-játék
Nevelői asztal
Felnőttszék
Függönytartó
Tükör
Bordásfal
Tornapad
Testhengercsalád
Mozgásfejlesztő táska
Trambulin
Egyensúlyozó hinta
Tornaszőnyeg
Ultrakönnyű labda
Gázpalack
Állópolc
Pad
Gyermekasztal
Nagy asztal
Konyhaszekrény
Puff
Műanyag edénycsurgató
Tálca
Mélytányér
Lapos tányér
Kistányér
Villa
Kanál
Kés
Pohár

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,00
5,00
2,00
1,00
16,00
8,00
3,00
6,00
1,00
10,00
2,00
6,00
2,00
1,00
2,00
10,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
4,00
10,00
80,00
85,00
75,00
93,00
101,00
51,00
75,00

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
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db
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db
db
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1636
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1639
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163
221
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Porcelán tál
Merőkanál
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Műanyag szemetes
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Ételmintás üveg
Mosogatószer adagoló
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Folyékony szappan tartó
Vessző kosár kicsi
Panasonic KXE-50 CD-s mag
Rekeszes fogas
Tálca
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KIMUTATÁS
A 2011. évben kiselejtezett eszközökről

1.___Jókai úti óvoda

Nyilvántartási szám

2.___Kisértékű eszközök
3.___1 db állatok világa könyv

1492

4.___1 db növények világa könyv

1493

5.___1 db emberek világa könyv

1494

6.___1 db közlekedés világa könyv

1495

7.___1 db mágneses tábla

1498

8.___2 db függöny

1513

9.___1 db padlószőnyeg

1514

10. __1 db poroltó készülék

1517

11. __1 db irattartó szekrény

1518

12. __1 db pohártartó szekrény

1519

13. __1 db törölköző fogassor

1520

14. __1 db nevelői csoport

1532

15. __4 db sötétítő függöny

1539

16. __2 db vessző babakocsi

1540

17. __1 db játék konyhabútor

1561

18. __2 db szőnyeg

1563

19. __2 db vesszőszék

1570

20. __2 db polc

1583

21. __2 db függöny

1589

22. __1 db vesszőkanapé

1592

23. __1 db könyvespolc

1593

24. __2 db szőnyeg

1598

25. __4 db függöny

1605

26. __1 db kisszekrény ( fehér )

1609

27. __3 db szőnyeg

156

28. __1 db magnós rádió

172

29. __1 db CD-s magnós rádió

208

30. __1 db törülközőtartó fogassor

247

31. __1 db hűtőgép

282

JEGYZÉK
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről a 11/1994.(VI.8. ) MKM. rendelt alapján
ÓVODA
Az alábbi táblázatban azok az eszközök szerepelnek, amelyek álláspontunk szerint szükségesek az óvoda üzemeltetéséhez.
I. HELYISÉGEK
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

1. Csoportszoba
óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

gyermekszék

gyermeklétszám szerint 1
(30 db)

gyermekasztal

gyermeklétszám
figyelembevételével

fényvédő függöny

élősarok állvány
hőmérő
óvodapedagógusi asztal
Felnőtt szék
eszköz-előkészítő asztal

ablakonként, az ablak
lefedésére alkalmas
méretben
gyermekcsoportonként,
a padló egyötödének
lefedésére
alkalmas méretben
csoportszobánként 2,
fogyatékos gyermek esetén
további 1
valamennyi gyermekágy
tárolásához szükséges
mennyiség
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 2
gyermekcsoportonként 1

textiltároló szekrény

gyermekcsoportonként 1

szőnyeg

játéktartó szekrény vagy
polc
fektető tároló

Önkormányzattól leltár A Jókai úti óvodák által értékesítésre
szerint átvett
felajánlott
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft

mozgássérült esetén kemény ágybetétek,
decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; látásés középsúlyos értelmi fogyatékos esetén
védőszegély (rács)
mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi
fogyatékos esetén állítható magasságú,
lábtartóval és ülőkével
mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi
fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető
lapú, peremes, egyszemélyes óvodaasztalok

ha elhelyezésére a csoportszobán kívül nincs
más lehetőség

1

60

60

-

60db

95

92

268.000

60 db

19

19

185.000

15db

leselejtezésre került

8

8db

-

9

8 függöny
+4 db redőny
100.500
80.400

1 db játékszekrény
6 db egyéb szekrény

12

205.690

9db
34.282

-

3

-

3db

1
6
2

3
3
1
3

23.400

1

1

-

3db
3db
3db
6db
3db
5.226
1db

3db
26.800

edény- és evőeszköz-tároló gyermekcsoportonként 1
szekrény
szeméttartó
gyermekcsoportonként 1
2. Tornaszoba
az óvoda épületében nincs

1 db komplett
konyhaszekrénysor
3

1

-

1

3

-

3db

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba
Eszközök, felszerelések

a fogyatékosság
típusának megfelelő, a
tanulási képességet
fejlesztő eszközökkel
tükör
asztal
szék
szőnyeg
tornapad
tornaszőnyeg
bordásfal
Óv. többf. mászó készlet

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

Önkormányzattól átvett A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft

nevelési programban foglaltak szerint

1
1
2
1
2
1
2
1

4
1
4
1
3
1
2
-

egy gyerek, egy felnőtt

2

1
1
1
2
1
2
-

5.360
21.440
-

1db
1db
2db
1db
2db
1 db
2 db
1db

egyéni fejlesztést szolgáló három gyermek egyidejű
speciális felszerelések
foglalkoztatásához

4. Játszóudvar
Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

kerti asztal

gyermekcsoportonként 1

kerti pad

gyermekcsoportonként 2

babaház
udvari homokozó

gyermekcsoportonként 1
gyermekcsoportonként 1

takaróháló

homokozónként 1

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök

V. rész szerint

zsámoly
billenő pad
egyensúlyozó pad
forgó tölcsér
tranbulin
műanyag labda
gördeszka műanyag
nagyméretű műanyag labda
egyensúlyozó rugós
egyensúlyozó lap
mozgásfejlesztő táska Wesco
tornaszer szett
labda alagút labdával
Bady Roll
tart. jav. tornaszerek
talpmasszírozó
létra
szalagos bot
gumiszalag
nagy torna kendő
tüskés labda kicsi
tüskés labda nagy
tüskés labda henger
gólyaláb
fejlesztőjáték
tornakarika
Megjegyzés

a homokozó használaton kívüli lefedéséhez

3

1
1
1
2
25

3
1
1
1
2
30
2
3
1
1
1
1
1
2 készl.
1
1
15
1 csomag
16
8
3
3
2
10
25

16 750
8 040
6 720
8 040
8 040
6 030
2 144
3 015
2 680
8 040
8 710
3 685
3 082
29 145
5 360
5 695
1 608
1 608
1 206
4 026
33 500
-

167 098 Ft

Önkormányzattól átvett A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft
4
40.200
3db
30.150
8
67.000
6db
50.250
1
1
3db
1+1építésre került
2
115.910
3db
árnyékolóval
57.955
2
21.440
3db
10.720

5. Óvodavezetői iroda
íróasztal és szék
tárgyalóasztal
szék

1-1
1
2

-

telefon
1
1
könyvszekrény
1
iratszekrény
1
6. Óvodavezető-helyettesi, gazdasági vezetői iroda (több iroda esetén a felszerelések szükség szerint helyezhetők el) nincs
7. Nevelőtestületi szoba nincs
berendezése, felszerelése a
8. Orvosi szoba nincs
26/1997. (IX. 3.) NM
rendelet előírásai szerint
9. Gyermeköltöző
öltözőrekesz, ruhatároló, gyermeklétszám
öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló
1
fogas
figyelembevételével
öltözőpad
gyermeklétszám
14
figyelembevételével
10. Gyermekmosdó, WC
törülközőtartó
gyermeklétszám
leselejtezésre került
figyelembevételével
falitükör
mosdókagylónként 1
hőmérő
helyiségenként 1
rekeszes fali polc (fogmosó gyermeklétszám
tartó)
figyelembevételével

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

Önkormányzattól átvett

egyéni tisztálkodó szerek

felnőtt és gyermeklétszám fésű, fogkefe, fogmosó pohár
szerint 1
Tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1
ruhakefe, körömkefe, szappantartó
fésűtartó
csoportonként 1
törülköző
felnőtt és gyermeklétszám
szerint 3-3
abrosz
asztalonként 3
takaró
gyermeklétszám szerint 1

4

-

1-1
1
5

16.750
5.360
5.025

1
1
1db 3 részes

37.520
50.250

10

187.600

10

80.400

2db /80 férőhelyes

6.365

6
1
2db /80 férőhelyes
polcrendszer

3.752
9.380

1-1db
1db
2db
2.010
1db
1db
1db

10db
168.840
10db

2db /80
férőhelyes
6 db
1db
2db /80
férőhelyes
polcrendsz
er

A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft
80+6
80+6db
7
3
-

30 leselejtezésre került 20 +30 mintás
-

-

7 db
3 db
268 db

-

45 db
A

ágyneműhuzat, lepedő

gyermekek
sajátjukat
használják
A
gyermekek
sajátjukat
használják

gyermeklétszám szerint 33

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

szennyesruha-tároló

Mosott ruha-tároló

mosógép

centrifuga
vasaló
vasalóállvány
szárítóállvány
takarítóeszközök
kerti munkaeszközök,
szerszámok
hűtőgép

porszívó

Önkormányzattól
kapott eszközök

A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott eszközök
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft
1 db

óvodánként
(székhelyen és telephelyen)
1
óvodánként
(székhelyen és telephelyen)
1

1

-

-

óvodánként
ha a mosás helyben történik
(székhelyen és telephelyen)
1
óvodánként (székhelyen
ha a mosás helyben történik
és telephelyen) 1
épületenként 1
épületenként 1
épületenként 1
épületenként 1

1

1

-

-, mert a
gyermekek
sajátjukat
használják
1db

1

1

-

1db

1
1
1
Eta takarítógép
-

1
1
1
1

8.040

1 db
1 db
1 db
1 db

-

-

1 db

leselejtezve

1

43.550

1 db

1

67.000

1 db

óvodánként
ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna
(székhelyen és telephelyen)
1-1
épületenként 1,
amennyiben helyben főznek
2
épületenként 1

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

-

Önkormányzattól átvett

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszköz fajtánként)

5

A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével
az anyanyelv
gyermekcsoportonként a
fejlesztésének, a
gyermekek 30%-ának
kommunikációs képességek megfelelő mennyiségben
fejlesztésének eszközei
értelmi képességeket
gyermekcsoportonként a
(érzékelés, észlelés,
gyermekek 30%-ának
emlékezet, figyelem,
megfelelő mennyiségben
képzelet, gondolkodás) és a
kreativitást fejlesztő
anyagok, eszközök
ábrázoló tevékenységet
gyermekcsoportonként a
fejlesztő (rajzolás, festés, gyermeklétszám
mintázás, építés,
figyelembevételével
képalakítás, kézimunka)
anyagok, eszközök
a természeti-emberi-tárgyi gyermekcsoportonként a
környezet megismerését
gyermeklétszám
elősegítő eszközök,
figyelembevételével
anyagok
munka jellegű
gyermekcsoportonként a
tevékenységek eszközei
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben
2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató

video (lejátszó)

óvodánként 1

televízió
magnetofon

óvodánként 1
három csoportonként 1

az óvoda nevelési programja szerint

Megjegyzés

Ezek az eszközök az
átvételkor 2 csoport
számára voltak
elegendőek.

Önkormányzattól kapott
eszközök

A nevelőmunkát elősegítő játékok és mozgásfejlesztő eszközök a gyermekek életkori és egyéni
sajátosságainak megfelelően rendelkezésre állnak a csoportszobákban, az előírt mennyiségben.

különféle játékformák
(mozgásos játékok,
szerepjátékok, építőkonstruáló játékok,
szabályjátékok,
dramatizálás és bábozás,
barkácsolás) eszközei
mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
eszközök
ének, zene, énekes játékok
eszközei

335.000

111.666

A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott eszközök
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft
1 kombinál TV
25.460
1 db
és VIDEO
1 db
leselejtezésre került 2 4 CD lejátszó
44.220
1db

6

diavetítő
vetítővászon

db
leltárban van még 4 db
-

3

36.000

az óvoda nevelési programja szerint

-

-

-

1 db
1 db
24.120
1db

az óvoda nevelési programja szerint

-

1 készlet

12.060

1 db

fogyatékos gyermeket nevelő óvodában; a
nevelési programban foglaltak szerint

A logopédiai és a csoport szobáknál szerepel

épületenként 1
épületenként 1

hangszer
óvodánként (székhelyen és
(pedagógusoknak)
telephelyen) 1
hangszer (gyermekeknek) gyermekcsoportonként, a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben
egyéni fejlesztést szolgáló gyermekcsoportonként
speciális felszerelések
a gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

VI. FOGYATÉKOS GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI (nincs)
VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
Eszközök, felszerelések
Mennyiségi mutató
Megjegyzés

ételminta-vétel
(üvegtartály) készlet
mentőláda
gyógyszerszekrény
(zárható)
munkaruha

Önkormányzattól kapott
eszközök

óvodánként (székhelyen és amennyiben étel kiosztása folyik
telephelyen) 1
óvodánként (székhelyen és a közegészségügyi előírások szerint
telephelyen) 1
óvodánként (székhelyen és a közegészségügyi előírások szerint
telephelyen) 1
a Munka Törvénykönyve, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1993. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján, az óvodai
kollektív szerződés szerint

védőruha

a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvény és végrehajtási rendeletei
alapján, az óvodai munkavédelmi szabályzat szerint

tűzoltó készülék

az érvényes tűzvédelmi
szabályok szerint

Cserére került
1
-

-

-

-

-

-

egészségügyi
láda van
-

-

-

-

-

Cserére került

1

10.050

1 db

A szükséges oszlopban a db/forint estében csak akkor szerepel összeg, ha a felajánlott és a szükséges mennyiség eltér.

7

A Jókai úti óvodák által értékesítésre
felajánlott eszközök
Mennyiség
Értéke (Ft)
Szükséges
(db)
db/Ft
16 db / 1
1 db
készlet
1
1 db

Fotok az elvegzett felujitasokrol

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közoktatási intézmények beszámolói a 2011/2012-es tanévről
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT. sz. határozatával elfogadott
önkormányzati minőségirányítási programjában, az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján - “A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra,
hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.” - az intézményvezetőket beszámoló adására
kötelezi.Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az intézményi beszámoló
egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok,
feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével.
Az intézmények beszámolói, melyeket a tantestületi értekezlet jegyzőkönyvei alapján a nevelőtestületek
egyhangúan elfogadtak, a titkárságon megtekinthetők. A beszámolók a Gyomaendrőd város honlapján ,az
intézményeknél megtekinthetők.
A Kner Imre Gimnázium intézményi beszámolóját, érettségi vizsgáztatásról készítetett tájékoztatóját a felvételi
eredmények ismeretében az intézményvezető terjeszti a Képviselő-testület elé, a 2012. szeptemberi ülésen.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011/2012-es tanévről
szóló beszámolójának megismerésére és elfogadására a 2012. augusztus 30-i intézményi társulás ülésén kerül sor.
Az intézményi beszámolók az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően készültek el.
Az intézményi beszámolók ÖMIP 2. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemei teljes körű áttekintést,
beszámolási kötelezettséget ír elő, melyek a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III Neveltségi helyzetkép:
IV. Oktatás, képzés
V. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
VI. Szervezet és vezetés:
VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VIII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben.
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA beszámolója az ÖMIP szempontrendszere
alapján készült el, melyben részletes tájékoztatást olvashatunk
az intézmény pályázati tevékenységéről (11 benyújtott pályázat),
az intézmény épületegységeiben elvégzett felújításokról (a legszükségesebbek lettek elvégezve a
lehetőségekhez mérten),
ellenőrzésekről (normatíva, MÁK, ÁNTSZ, Állategészségügyi ellenőrzés a kémiai szertár és a tálalókonyhát
érintően),
a tudásszint és képesség mérések eredményeiről (DIFER mérések 29. o., kompetencia mérések, mely
alapján megállapítható, hogy vannak területek, melyeken az intézményi eredmény az országos szintnél magasabb,
azonos vagy alacsonyabb. 36. o.), melyekkel kapcsolatos feladatok is megfogalmazásra kerültek - 35. o.
a szolgáltatási lehetőségekről, mellyel a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon biztosítják a megfelelő
képzést a tehetséges -, sajátos nevelési igényű -, a beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarokkal küzdő
gyermekek részére (IPR, Kompetencia alapú oktatás …11. o.).
A szakmai munka értékelését az intézményi beszámolóban folyamatosan nyomon követhetjük.
Összességében a beszámoló megfelelt a meghatározott szempontrendszer szerinti tájékoztatásnak, melyből
megállapítható, hogy az intézmény teljesítette az általa meghatározott és a fenntartó által elvárt
követelményrendszernek. A kialakult intézményi kép és a szakmaiságot alátámasztó mérési és verseny eredmények
bizonyítják, hogy az ott dolgozók mindent megtesznek a csökkenő gyermeklétszám mellett annak érdekében, hogy
elnyerjék és megtartsák az intézményi, szülői, fenntartói elismerésért.
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Az eredmények értékelésénél, a mérési eredményeknél mindig figyelni kell a kiindulási szintet, és annak tükrében
kell az országos szinthez való viszonyítást elemezni.
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY intézményi beszámolójának kötelező elemei az ÖMIP 3.
számú melléklete alapján a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III. Oktatás, képzés
IV. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
V. Szervezet és vezetés:
VI. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben
A beszámoló részletes tájékoztatást ad a meghatározott szempontrendszer alapján. Művészeti áganként
felsorolásra kerültek az elért eredmények, a sikerek és a megoldásra váró feladatok. A pedagógusok teljesítményértékelése - az Intézményi Önértékelés -, a beszámoló mellékletében olvasható, mely tartalmazza a megfogalmazott
erősségeket illetve a fejlesztésre váró területeket.
Az éves tájékoztatók Gyomaendrőd város honlapján, az intézményeknél megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda valamint a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény éves beszámolóinak elfogadását.

Döntési javaslat
"Közoktatási intézmények beszámolói a 2011/2012-es tanévről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadja Ágostonné Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját, a 2011/2012-es tanévről.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadja Hevesi-Nagy Anikó a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény megbízott intézményvezetőjének beszámolóját, a 2011/2012-es tanévről.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közoktatási intézmények dokumentum rendszerének fenntartói jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei a 11/2012. (IV. 25.) számú
határozat illetve a 22/2012. (V. 31.) számú határozat alapján, 2012. szeptember 1. napjától önállóan működő
költségvetési szervet alapít Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven.
- Az új intézmény alapításával, a jogelőd - Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda - intézmény dokumentum
rendszeréből törölni szükséges azon részeket, mely az óvodai nevelésre vonatkozó szabályozást tartalmazták.
- A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja kiegészítésre került a TÁMOP-3.4.3-08/2 jelű „Iskolai
tehetséggondozás” című pályázat szakmai és tartalmi elemeivel.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 360/2012. (VI.28.) számú határozat 4. pontja
alapján a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (röviden: Nktv.) Átmeneti és vegyes rendelkezések
97. § (6) bekezdése értelmében utasította a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda és a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjét, hogy az intézmény pedagógiai programját egészítse ki - és a
fenntartónak nyújtsa be jóváhagyásra 2012. augusztus 1. napjáig -, a mindennapos testnevelés megszervezésével.
A mindennapos testnevelést az iskolai első, ötödik és kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-től kezdődően
felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon pedig kifutó rendszerben kell megszervezni a
feladatellátást.
A pedagógiai programok felülvizsgálatára a NKtv. 97. § (14) bekezdése értelmében 2012. december 31 napjáig kerül
sor, annak értelmében, hogy a kerettantervről szóló jogszabálynak és a NKtv. rendelkezéseinek megfeleljen.
A fent leírtak alapján a Kis Bálint Általános Iskola dokumentum rendszerének módosítása (pedagógiai program,
szervezeti és működési szabályzat, házirend, intézményi minőségirányítási program) elkészült valamint a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programja kiegészült, melyeknek fenntartói elfogadása
szükséges, az alábbiak szerint:
1. A Pedagógiai Programot az intézményvezetőnek a nevelőtestület, kisebbségi önkormányzat jóváhagyásával
kellett elkészíteni, majd a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
44.§ (1) bekezdés).
Az intézmények pedagógiai programjai Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél tekinthető meg.
2.A nevelési-oktatási intézmény működésére, külső-belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg. Az SZMSZ-t a közoktatási intézmény vezetője készíti el, és a nevelési-oktatási
intézményben a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (4) bekezdése)
Az intézményi SZMSZ Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
3. Az intézmény házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével
kapcsolatos rendelkezéseket határozza meg. Az házirendet a közoktatási intézmény vezetője készíti el, és a
nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (10) bekezdése)
A Házirend Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
4. Az IMIP meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló
elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének
folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az
IMIP fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (11)
bekezdése)
Az intézményi IMIP Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az oktatási
intézmények felülvizsgált dokumentum rendszerének, döntési
javaslat szerinti elfogadását.

Döntési javaslat
"Közoktatási intézmények dokumentum rendszerének fenntartói jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Kis Bálint Általános Iskola Pedagógiai Programját.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőjét, hogy készítse el és
nyújtsa be a fenntartóhoz az általános iskola pedagógiai programjának átdolgozását a kerettantervről szóló
jogszabálynak megfelelően 2012.december 3. napjáig.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Kis Bálint Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§
(10) bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Kis Bálint Általános Iskola Házirendjét.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§
(11) bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Kis Bálint Általános Iskola Intézményi
Minőségirányítási Programját.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Pedagógiai Programjának kiegészítését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőjét, hogy készítse el és
nyújtsa be fenntartóhoz a középiskola pedagógiai programjának átdolgozását a kerettantervről szóló jogszabálynak
megfelelően 2012.december 3. napjáig.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaenrőd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a 464/2008. (XI. 28.) határozati számon elfogadta az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott Gyomaendrőd Város Önkormányzat Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési tervét.
A város oktatási és nevelési intézményrendszerének átszervezésével új óvodai intézményt alapít 2012. szeptember
1 napjától, Gyomaendrőd –Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven. Az intézmény székhelyének felújítására –
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. szám – pályázatot nyújtott be a DAOP-4.2.11-11 „Nevelési intézmények fejlesztése –
Esélyegyenlőségi vállalások ” című pályázatra.
A kötelezően benyújtandó mellékletek (6. számú melléklet) között szerepel a Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés és Intézkedési Terv felülvizsgálatát alátámasztó dokumentum - rendszer becsatolása.
A fenntartó a pályázati rendszernek való megfelelés végett, a település intézményeinek adatszolgáltatásai alapján,
közoktatási szakértő bevonásával elkészítette a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésére épülő Program Intézkedési tervére vonatkozó felülvizsgálatot, mely
tartalmazza meglévő terv aktualizálását, az adott települési intézményrendszer- hálózat tekintetében.
Az aktualizált adattáblák, elért eredmények, hiányosságok bemutatják a település demográfiai, szociális és oktatási
helyzetét. Továbbá azt, hogy hogyan sikerült a HHH-s gyermekek és tanulók esélyegyenlőtlenségét csökkenteni,
hogyan sikerült a kitűzött célok felé haladni, valamint a tervben meghatározott intézkedések időarányosan hogyan
teljesültek.
A mérési és a kimutatott eredmények értékelésében, viszonyításakor minden esetben figyelembe kell venni azt a
sajátos kiindulási pontot: hogy az intézményekbe jelentkező gyermekek milyen szociális és neveltségi szinttel
érkeznek, és ahhoz mérten kell elsősorban értékelni az elért eredményt és annak ismeretében kell az országos
eredményekhez viszonyítani az intézményben mért eredményeket.
Az intézmények éves beszámolójukban folyamatosan tájékoztatást adnak a mérési eredményekről, melyben minden
esetben megfogalmazásra kerülnek a fejlesztendő területek, megoldásra váró feladatok.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésére épülő Programjának
Intézkedési tervére vonatkozó felülvizsgálat 2012. december 31 napjáig érvényes, mert a nemzeti köznevelésről
szóló törvény alapján kialakításra kerülő intézményrendszer fenntartói váltásából következően, valamint az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előremozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. értelmében minden települési
önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évenként át kell tekinteni és felül
kell vizsgálni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csak az oktatást érintően rendelkezik esélyegyenlőségi helyzetelemzéssel és
programtervvel – külön Intézményi Társulásra vonatkozóan is -, melyeknek aktualizálása most készült el.
A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 1-jét követően, ha helyi esélyegyenlőségi programmal
rendelkezik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési tervének – felülvizsgálata, Gyomaendrőd város honlapján
megtekinthető.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaenrőd Város Közoktatási Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését, valamint Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programjának Intézkedési tervét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság Elnökét, hogy a települési önkormányzat esélyegyenlőségi helyzetelemzését és
programjának intézkedési tervét érintő intézkedéseket tegye meg 2013. július 1. napig.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
Határidő: 2013. 07. 01.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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13. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program megvalósításáról
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (röviden: Kt.) 85. §. (7) bekezdése kötelező feladatként előírja az
önkormányzati minőségirányítási program (röviden: ÖMIP) elkészítését az önkormányzati intézményfenntartók
számára. A Képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget téve elfogadta az ÖMIP-et, melynek második
ciklusa 2012. augusztus 31-ig hatályos.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (röviden: Nkt.) értelmében megváltozik az oktatási rendszer
működésének, működtetésének rendje.
Hatályba lépett a 2012. évi CXXIV. törvény a Nkt. módosításáról.
A Kt.-ben foglalt szabályozás végrehajtásához kapcsolódóan a nevelési-oktatási intézmények működésének
részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a
továbbiakban: MKM r.) szabályozza. Az Nkt. 2012. szeptember 1-jei hatálybalépése miatt vált indokolttá egy, a
nevelési-oktatási intézmények működését újraszabályozó miniszteri rendelet kiadása. A rendelet az Nkt.
hatálybalépéséhez igazodva főszabály szerint – előreláthatólag - 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
Jelenleg városunkban a fent említett változások ismeretében elindult az oktatási rendszer átszervezési folyamata –
óvoda alapítás -, melyet indokolt egyrészről a jogszabályok változása, két vállalkozásban lévő óvodai feladat-ellátás
önkormányzatnak történő visszaadása valamint a kialakult helyzetből adódóan a két általános iskola óvodai feladatellátásának megszüntetése.
A középiskolát érintő fenntartó váltási szándék – egyházi fenntartású intézménnyé válás – kinyilvánítása.
A humánsegítő szolgálat oktatási és szociális feladat-ellátásának mielőbbi szétválasztása a Nkt. alapján.
A Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár és a Közoktatási Információs Rendszer folyamatos adatszolgáltatással
méri fel az oktatási intézmények helyzetét, felkészülve ezzel a helyi önkormányzatoktól való fenntartói
feladatátvételre, mely várhatóan 2013. január 1 napjától valósul meg.
Az ÖMIP-ben meghatározott fenntartói elvárásoknak az intézmények oktató-nevelő munkájuk során folyamatosan
próbáltak megfelelni, melyet a programban szereplő ellenőrzések, szakmai beszámolók pozitív összesítése,
összegzése is alátámasztott az eltelt 4 év alatt.
Az intézmények helyszíni látogatásával, belső – pénzügyi ellenőrzések valamint szakmai programok szakértői
ellenőrzésével az elmúlt négy év során megállapítást nyert, hogy az ÖMIP–ben foglalt elvárások és az arra épített
minőségfejlesztési rendszer tervszerű és tematikus ellenőrzést biztosított, mely alapján átfogó képet kaptunk az
oktatási intézményekben folyó munkákról.
Az ÖMIP-ben szereplő négyévente megvalósuló átfogó szakmai és törvényességi ellenőrzést nem rendelte el a
fenntartó, mert a fent leírtak alapján részleteiben valósult meg az ellenőrzés az alábbiak alapján:
Pedagógiai programok, munkatervek külső közoktatási szakértői szakvéleményeztetése:
feladatellátás – bővülésének beépítése (Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk., Városi AMI)
TÁMOP 3.1.4. pályázat beépítése (Kis Bálint Ált. Isk., Rózsahegyi K., Kner Imre Gimn.)
KHT fenntartásában lévő óvodák belső – pénzügyi ellenőrzése, törvényességi ellenőrzés külső közoktatási
szakértő bevonásával).
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programjának második
ciklusa 2012. augusztus 31 napjával lezárul. A végbemenő változások és átszervezési folyamatokat figyelembe véve
javaslom, hogy a város közoktatási intézményrendszerének minőségirányítási programjának kidolgozására 2013.
január 31 napjáig kerüljön sor, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata
alapján, a törvényi változások és a kialakult intézményi rendszer ismeretében.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizotság javasolja a tájékoztató döntési javaslat
szerinti elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program megvalósításáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaendrőd Város Közoktatási
intézményrendszerének működési minőségirányítási programjáról készített tájékoztatót.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy 2013. január 31. napjáig dolgozza ki a város intézményrendszerét érintő
minőségirányítási programot, a törvényi változások és a kialakult intézményi rendszer ismeretében.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
Határidő: 2013. 01. 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámleépítése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012. (II.21.) évi költségvetési rendeletében a
feladatok racionalizálása, a költségek csökkentése érdekében, elrendelte a Határ Győző Városi Könyvtárnál 2
álláshely végleges megszüntetését, valamint két dolgozó esetében 2 óra, két dolgozó esetében 4 óra munkaidő
csökkentését. A rendelet végrehajtása folyamatban van, melynek következtében 2012. április 1. napjától kezdődően,
4 fő munkaideje napi 4 órára csökkent, egy fő jogviszonya felmentéssel megszűnik 2012. november 30. napjával,
egy fő közalkalmazott jogviszonya pedig közös megegyezéssel 2012. október 31. napjával.
A dolgozók továbbfoglalkoztatására sem az önkormányzat hivatalánál, sem az önkormányzat költségvetési
szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartóin kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos költségvetési kiadások enyhítésére a 2/2012. (III.1.) BM rendelet nyújt
lehetőséget. Feltétel, hogy az igénylő, a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet
nem állíthatja vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó, kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik
szükségessé. Visszaigényelhető egy havi felmentési illetmény és annak szociális hozzájárulási adója, továbbá a
jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adójának teljes összegének a fele.
Visszaigénylésre egy fő, felmentéssel megszüntetett dolgozó esetében van lehetőség, 1.122.227 ,- forint összegben.
1 fő könyvtáros
Felmentési idő kezdete:
Jogviszony megszűnik:
Felmentési időre járó illetmény:
Végkielégítés:
Összesen:

2012. április 1.
2012. nov. 30
1 havi átlagkereset
+ szoc.h.adó
8 havi átlagkereset
+ szoc.h.adó

Bér+szoc. hozzájárulási adó

Igényelt összeg Ft

176.728,- + 47.717,= 224.445,1.413.830,- + 381.734,- =
1.795.564,-

224.445,897.782,1.122.227,-

A Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi nyitó létszáma 7 fő, mely a létszámcsökkentési intézkedés következtében
4 főre csökken.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a Határ Győző Városi Könyvtárnál
végrehajtott létszámcsökkentési intézkedést jóváhagyja, és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatnak megfelelően hozza meg a
döntését.

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámleépítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékony működtetés érdekében, az 5/2012. (II.21.)
önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló rendeletének
megfelelően a Határ Győző Városi Könyvtárnál 2 álláshelyet végleges jelleggel megszüntet, 1 álláshelyet nem tölt
be.
Az intézkedés következtében a Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi nyitó létszáma 7 fő, mely a
létszámcsökkentési intézkedés következtében 4 főre csökken.
A döntés végrehajtása következtében egy fő közalkalmazott jogviszonya közös megegyezéssel, egy fő jogviszonya
felmentéssel megszűnik.
Megállapítja, az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására sem az önkormányzat hivatalánál, sem az
önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartóin kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, a 2/2012. (III.1.) BM rendeletének megfelelően egy fő esetében a
költségvetési kiadások enyhítésére nyújtsa be a pályázatot a következő szerint:
1 fő könyvtáros
Bér+szoc. hozzájárulási adó Igényelt összeg Ft
Felmentési idő kezdete:
2012. április 1.
Jogviszony megszűnik:
2012. nov. 30
Felmentési időre járó illetmény:
1 havi átlagkereset 176.728,- + 47.717,224.445,+ szoc.h.adó
= 224.445,Végkielégítés:
8 havi átlagkereset 1.413.830,- + 381.734,- =
897.782,+ szoc.h.adó
1.795.564,Összesen:
1.122.227,-

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos intézkedések
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Dr. Petrikó Attila 2012. 07. 31. napján írásban kérte a 3. számú háziorvosi körzet (dr. Lizák-féle praxis) helyettesítése
alóli felmentését valamint a 6. számú háziorvosi körzetben vállalkozó háziorvosként szeretné ellátni orvosi
tevékenységét 2012. szeptember 01. napjától.
2012.08. 01. napján Dr. Katona Piroska licence vizsgájával kapcsolatos állásfoglalást küldte meg Hivatalom részére,
mely alapján doktornő jogosult felnőtt háziorvosi tevékenységet végezni.
Mindezt megelőzően Dr. Veréb Lajos 2012. július 16-án írásban bejelentette, hogy 2012. szeptember 30. napjával
be kívánja fejezni orvosi működését. Várfi András polgármester tárgyalásokat kezdett Dr. Veréb Lajos háziorvossal,
hogy még további két hónapig lássa el feladatát, az egyeztetés az előterjesztés készítésével egyidőben zajlik.
A háziorvosok bejelentéseiről, kérelméről tájékoztattuk Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt, és szakmai
állásfoglalást kértünk a helyzet megoldásával kapcsolatban. Főorvos asszony írásban megküldte állásfoglalását,
mely az alábbi:
„A mai napon történt megkeresésére és a feltett kérdésekre csak részben tudok választ adni, mivel a 3. számú
háziorvosi körzet helyettesítésének megoldása folyamatban van. A 364/2012. (VI.28.) Képviselő-testületi határozat
értelmében a Városi Egészségügyi Intézmény biztosítja ezen praxis folyamatos működtetését. 2012. július 19-én
aláírt „ Háziorvosi ellátásra lekötött kapacitás területi ellátási kötelezettséggel – hatályos: 2012. év augusztus hónap
1. napjától ” finanszírozási szerződésünk van.
Dr. Petrikó Attila 2012. július 31-én írt levele, amelyben felmentését kéri a helyettesítés alól; meglepett, mivel a
helyettesítést Dr. Petrikó Attila kérte. A tevékenységet augusztus elsején megkezdte; ezt a feladatot egyik napról a
másikra - más orvos kollégával megoldani nem tudom.
A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok is elláthatnak helyettesítő háziorvosi tevékenységet akik, még nem
rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az OALI (Országos Alapellátási Intézet)
közalkalmazottjaként látják el, és hat éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát szerezni. Alkalmazásra abban
az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat, amelynek területén legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes
típusú háziorvosi körzet található, képviselőtestületi döntésében elfogadja a jelöltet és az önkormányzat
feladatvállalási szerződést köt az országos alapellátási intézettel, helyettesítő háziorvosi ellátásra.
Dr. Katona Piroska felnőtt háziorvosi körzetben történő helyettesítő tevékenységet, vállalkozó orvosként szeretne
végezni, ezért ajánlom az 1. számú körzet betöltésére. Jelzése szerint – az eddigi gyermek-ellátás mellett – mindkét
felnőtt praxis helyettesítésére is kész lenne. Amennyiben az ellátási érdek ezt megkívánja, valószínűleg az
engedélyeztetés is rendben lenne.
A 643/2011. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat kimondja, hogy „amennyiben valamelyik háziorvos praxisjoga
visszaszáll az önkormányzatra, akkor a betegellátást körzetmódosítással, körzet összevonással biztosítja, tekintettel
a csökkenő lakosságszámra. A tisztelt Képviselő-testület elfogadta {150/2012.(III.29.) Gye. Kt. határozata}
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Egészségügyi koncepcióját, amelyben szerepel: „Dr. Lizák Anna praxisát
célszerű lenne Dr. Veréb Lajos körzetéhez csatolni”. Mivel Dr. Veréb Lajos is befejezi orvosi működését és ezt a
körzetet helyettesítőként dr. Katona Piroska látná el, a praxis összevonásával célszerű lenne várakozni, amíg a
mutatók alapján a lehető legjobb döntést meghozhatja a testület. A kártyaszám jelenleg csökkenést mutat a 3-as
háziorvosi körzetben: 2012. januárjában még 1217 volt, a mai napon 1041.
Az 1-es praxis kártyaszáma stabilan 900 körüli, legutóbbi adat: 907. A praxis összevonásnál figyelembe kell venni a
43/1999. (III.3.) Kormány rendeletet, amelynek 2. §-a rögzíti, hogy a finanszírozási elszámolásban mit jelent az
alapdíj, a fixdíj és a teljesítménydíj? A háziorvosi munka minőségének ösztönzésére és hatékonyabbé tételére
bevezették az indikátor rendszert, amely az elszámolást még bonyolultabbá teszi és nehezebben tervezhetőbbé;
mindemellett ez a mutató nem függ a kártyaszámtól. A fenti kormányrendelet amely, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szól kimondja, hogy az
Egészségbiztosítási Alapból a háziorvosi szolgáltató havonta milyen díjazásra jogosult. A fíx díjra való jogosultság
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meghatározott, ez függ a lakosság számától (és a rendelő adottságaitól is).
Dr. Petrikó Attila a 6-os számú körzet vállalkozásban történő ellátását 2012. szeptember elsejétől kérte. 2012. május
4-én írtuk alá Petrikó doktorral a kinevezést, amely teljes munkaidős munkavállaló részére határozott időre (6
hónapra) szól: 2012. november 4-ig. A 276/2012. (V.3.) Képviselő-testületi határozat 4. pontja kimondja: „ a 6-os
számú háziorvosi praxis feladatait dr. Petrikó Attila közalkalmazott háziorvos lássa el, határozott idejű – hat hónapra
szóló – kinevezéssel”. Természetesen a tisztelt képviselő testület döntésétől függően ez az időpont módosulhat.
Amennyiben a testületi döntés támogatja Petrikó doktor vállalkozásban végzett háziorvosi tevékenységét, jelzem: a
háziorvos által kért határidővel – szinte biztosan – nem megoldható.”
Tekintettel Dr. Torma Éva főorvos asszony szakmai állásfoglalására az alábbi intézkedéseket javaslom a Tisztelt
Képviselő-testület számára:
Az 1. számú háziorvosi körzetben 2012. október 01. napjától (amennyiben dr. Veréb Lajos nem látja el tovább
orvosi tevékenységét) Dr. Katona Piroskát bízza meg vállalkozó orvosként a helyettesítési feladatok ellátásával,
melynek lebonyolításával megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.
A 3. számú háziorvosi körzetben Dr. Petríkó Attilát a helyettesítés alól nem javaslom felmenteni, ugyanakkor a
korábbi testületi döntésnek megfelelően az Intézmény keressen háziorvost a helyettesítési feladatok ellátására.
Így mindkét körzetben az ellátást folyamatosan biztosítja önkormányzatunk és meg tudjuk várni azt a
helyzetet, amely legoptimálisabb lesz a körzetek összevonására, és kellő idő áll rendelkezésre a körzetösszevonás
előkészítésére.
A 6. számú háziorvosi körzetben jelenleg dr. Petríkó Attila közalkalmazottként látja el feladatát 6 hónapon
keresztül. A hat hónap november 5-én jár le. A működési engedélyek megszerzéséhez kb két hónap áll
rendelkezésre, az engedélyeztetési eljáráshoz ennyi időre szükség is van, ezért javaslom a Képviselő-testületnek,
hogy a hat hónapos kinevezést ne módosítsa, dr. Petrikó Attilával vállalkozó orvosként 2012. november 5-étől
kössön feladat-ellátási szerződést.
Az Ügyreni Bizottság ülésére Dr. Torma Éva állásfoglalását kiegészítette azzal, hogy a jelenleg közalkalmazottként
foglalkoztatott Dr. Petríkó Attila tevékenységét válallkozó orvosként csak akkor támogathatja a Képviselő-testület, ha
az asszisztencia továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik. (kiegészítés az előterjesztés mellékletében megtalálható) A
határozati javaslatot a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésnek megfelelően készítettük el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a
határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

1. döntési javaslat
"1. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos intézkedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet folyamatos
működtetésének biztosítására 2012. október 01. napjától - amennyiben dr. Veréb Lajos nem látja el tovább orvosi
tevékenységét - Dr. Katona Piroska háziorvostan licence vizsgával rendelkező vállalkozó házi gyermekorvost bízza
meg a helyettesítési feladatok ellátásával, melynek lebonyolításával megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"3. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos intézkedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Petríkó Attila közalkalmazott háziorvost nem menti
fel a 3. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladata alól, ugyanakkor a 364/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata
alapján felkéri a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy keressen háziorvost a helyettesítési feladatok ellátására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
3. döntési javaslat
"Körzet összevonással kapcsolatos intézkedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy korábbi elvi döntésének megfelelően
él a körzetösszevonás lehetőségével, az 1. és 3. számú körzet összevonását napirenden tartja, hogy a
legkedvezőbb finanszírozási helyzetben döntsön a körzetek összevonásáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 25.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
4. döntési javaslat
"6. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos intézkedés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Petríkó Attila háziorvossal a 6 hónap időtartamú
közalkalmazotti kinevezést követően - tekintettel a működési engedélyeztetési eljáráshoz szükséges ügyintézési
határidőre - 2012. november 5. napjától kíván feladat-ellátási szerződést kötni a 6. számú háziorvosi körzet
folyamatos működtetésének biztosítása céljából, azzal, hogy Dr. Petríkó Attila köteles az asszisztencia
továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény pályázata a TÁMOP program keretében
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között jelent meg a TÁMOP-6.2.4/A/11/1 kódszámú,
Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára c.
pályázati felhívás. A pályázat célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges
humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, az egészségügyi humánerőforrás ágazatban történő tartása,
mobilitásának elősegítése, hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientáció.
A rendelkezésre álló keretösszeg 6.625.245.468 Ft.
A pályázók körében szerepel többek között a helyi önkormányzati költségvetési szerv is. A pályázat keretei között
kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható.
A pályázat keretében az alábbi négy célterület vonatkozásában lehetséges fejlesztések megvalósítása:
I. célterület: Intézményi létszámbővítés
II. célterület: Intézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás
III. célterület: Mobil team-ek létrehozása
IV. célterület: Többletteljesítményt nyújtók foglalkoztatása
Egy intézmény egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázat a fenti négy célterület közül egy vagy több
megvalósítását is szolgálhatja.
A pályázati felhívás és útmutató meghatározzák az egyes célterületekre vonatkozó feltételeket.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke az elszámolható összes költség legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatás összege legalább 2.000.000 Ft, maximum 200.000.000 millió Ft lehet, az útmutatóban
meghatározott feltételek mellett.
A pályázatok benyújtására 2012. július 1-től 2012. szeptember 30-ig van lehetőség.
A Városi Egészségügyi Intézmény a fentiek szerint pályázatot állított össze, melynek rövid ismertetése a
mellékletben olvasható.
A Városi Egészségügyi Intézmény a pályázat rövid ismertetése mellett kéri a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen
hozzájárulni a pályázat benyújtásához.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény pályázata a TÁMOP program keretében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja a Városi Egészségügyi Intézmény azon szándékát, mely szerint
pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-6.2.4/A/11/1 kódszámú, Foglalkoztatás támogatása A) komponens:
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára c. pályázati felhívás alapján azzal, hogy az
utófinanszírozásból adódó támogatás megelőlegezése az intézmény feladata, saját költségvetéséből.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Dr. Torma Éva
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191

Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: euintezmeny@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.

Tárgy: TÁMOP-6.2.4/A/11/1
pályázat beadásának
jóváhagyása

Igen Tisztelt Polgármester Úr!

A Városi Egészségügyi Intézmény pályázatot kíván benyújtani a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében kiírt „Foglalkoztatás támogatása A) komponens:
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” elnevezésű, TÁMOP6.2.4/A/11/1 kódszámú projekt kiírásra, amely fedezné az intézetben tartósan betöltetlen
üres álláshelyre felvett védőnő ( Varga Viktória ) bérét és járulékait.
A pályázati anyagot elkészítettük.
Összefoglalva:
• támogatható tevékenységek köre: intézményi létszámbővítés, kizárólag
közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenységhez
• a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
• támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb
100 %-a
• az elkészített pályázati anyag költségvetési főösszege: 4.030.000 Ft.,
( tartalmazza a védőnő 24 hónapos foglalkoztatásának bér- és járulékait, a
projektszemélyzet bér- és járulékait, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos költségeket, valamint a dokumentációs kiadásokat.
Az intézetnek vállalnia kell, hogy menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező
projektmenedzsert, és pénzügyi vezetőt alkalmaz, közalkalmazotti jogviszony keretében,
heti 20 órában.
A kiírás alapján a projektmenedzseri teendőket ( a projekt teljes időtartamára ) az
igazgató főorvos, a pénzügyi vezetői tevékenységet pedig a gazdasági vezető látná el;
munkaidején túl, és ez a munkaköri leírásukban rögzítésre kerül.

Az elkészített költségvetés alapján a díjazás:
• Dr. Torma Éva ( projektmenedzser ) részére 24 hónapon keresztül havi bruttó
6.408 Ft.
• Kocsisné Takács Gabriella ( pénzügyi vezető ) részére 24 hónapon keresztül havi
bruttó 6.408 Ft.

A pályázat utófinanszírozású. Tisztelettel kérjük a Képviselő Testületet, hogy
szíveskedjen hozzájárulni a pályázat beadásához.

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 2.

Segítségét tisztelettel megköszönve:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 399/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy utasítja a Liget Fürdő és
Szolgáltató Kft-t a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati
felhívás alapján pályázat benyújtására és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a Liget
Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése érdekében. Döntött arról továbbá, hogy a pályázat keretei között az A változat
(magasabb költségvetés) kerüljön kidolgozásra.
A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását a Liget Fürdő Kft. által megbízott Aquaprofit
Zrt.megkezdte, folyamatban van a tervek elkészítése is. A Képviselő-testület tagjai részére e-mailben továbbítani
fogjuk az Aquaprofit Zrt.által készített pályázati anyagot, rendelkezésre állását követően.
A kidolgozottság jelenlegi foka szerint a pályázatban elszámolható összes költség nettó 358 414 665 Ft, mely a
Képviselő-testület soros üléséig várhatóan pontosodni fog. A pályázati útmutató szerint a gyógyfürdők fejlesztése
téma kidolgozása esetében a pályázók maximum 50 % támogatási intenzitásért pályázhatnak, szükség van a
pályázathoz további 50 % forrás biztosítására, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben
kibocsátott kötvény terhére tehet.
A saját erőt növeli továbbá, hogy az előkészítéshez készült három vázlatterv, összesen 935 000 Ft + 252 450 Ft Áfa
értékben, melyből 1 terv értéke elszámolható a pályázatban, összesen 280.000 Ft + 75 600 Ft Áfa összegben. Tehát
655 000 Ft + 176 850 Ft Áfa összeget nem tudunk a pályázatban elszámolni, így a nettó összeg a saját erőt növeli.
A pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatírók részére sikerdíjat kell fizetni, melynek összege az elnyert
támogatás 0,5 % + Áfa, szintén nem elszámolható a pályázatban.
Fontos továbbá, hogy a pályázat utófinanszírozású, valamint meg kell jegyezni azt is, hogy a Liget Fürdő a pályázat
kapcsán Áfa visszaigénylésére jogosult, tehát a pályázatban a nettó költségek elszámolhatóak.
A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány előkészítése folyamatban van, azok tartalma a pályázat benyújtásáig
módosulhat, ennek következtében a projekt költségvetése is pontosodni fog még.
A pályázat benyújtására 2012. augusztus 31-ig van lehetőség, így a Képviselő-testület soros ülésére a pontos
pályázati anyag előterjesztésre kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg, az alábbiak szerint.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság meg kívánja ismerni a teljes pályázati dokumentációt,
döntését azt követően hozza meg, 2012. augusztus 29-i rendkívüli
ülésén.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság az előterjesztésben foglaltak további tárgyalását
javasolja.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben
és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
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Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítja a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú,
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján pályázat benyújtására és Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése érdekében,
„Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése” címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az alábbi:
- 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., Hrsz: 1293/5
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége nettó358 414 665 Ft, melyből a pályázatban elszámolható összeg nettó 358 414 665 Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás: 179 207 332 Ft, mely a pályázatban elszámolható összes
költség 50 %-a. A projekt megvalósításához szükséges, fennmaradó összeget, az összes elszámolható nettó
költség 50 %-át, tehát 179 207 332 Ft-ot valamint a pályázat előkészítése kapcsán megrendelt, a pályázatban nem
elszámolható kettő vázlatterv költségét, azaz 655 000 Ft + Áfa összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata
biztosítja a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Vass Ignác
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

„Lélekkel a Körösök mentén” – DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2012. júniusi soros ülésén, 377/2012. (VI.28.) Gye. Kt. számú határozatában döntött arról,
hogy pályázatot kíván benyújtani a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c., DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú
pályázati felhívás alapján. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesületet bízta meg, az előkészítéshez szükség összeg biztosításáról döntött.
A pályázat kidolgozása az alábbi három témában folyamatban van, a már elkészült részek a képviselők részére
megküldött mellékletekben olvashatóak, továbbá megtekinthető néhány, már rendelkezésre álló homlokzati rajz,
alaprajz és helyszínrajz is.
A projekt három tématerületet foglal magába:
1.
Vallási turizmus fejlesztése
2.
Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása
3.
Ökoturisztikai célú fejlesztések
A kidolgozottság jelenlegi foka szerinti összes költség 428 438 830 Ft. A költség összetétele szintén a
megvalósíthatósági tanulmányban olvasható. A pályázati útmutató szerint fenti témák kidolgozása esetében
önkormányzati pályázóknál a támogatási intenzitás 100 %, így önerő biztosítására nincsen szükség. A pályázat
utófinanszírozású!
Fontos, hogy a pályázat kidolgozása folyamatban van, a részletek pontosítása most történik. Ennek
következtében a Képviselő-testület tagjainak megküldött Megvalósíthatósági tanulmány sem teljes, egyes részletek
még változhatnak is. Természetesen a projekt költségvetése is módosulni fog, az előzőek ismeretében.
A Bizottsági ülések alatt is tovább folyt a pályázat tartalmának kidolgozása, pontosítása. A jelenlegi állapot szerinti
összköltség 459 191 080 Ft, a határozati javaslat ennek ismeretében pontosításra került.
A pályázat benyújtására 2012. augusztus 31-ig van lehetőség, így a Képviselő-testület soros ülésére a pontos
pályázati anyag előterjesztésre kerül.
A DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázat útmutatója pontosan meghatározza, hogy a Képviselő-testületnek milyen
határozatot kell hoznia a pályázat benyújtásához, ennek fényében készült a határozati javaslat is, melynek tartalma
fentiek szerint szintén pontosodni fog.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"„Lélekkel a Körösök mentén” – DAOP-2.1.1/J-12 pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján, "Lélekkel a Körösök mentén" Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Szent Antal Zarándok szálláshely, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21., Hrsz: 5948
- Szent Antal Kenyérsütő Ház, 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal u. 4., Hrsz: 5946
- Bárka Látógatóközpont, 5502 Gyomaendrőd, Templom zugi szabadstrand, Hrsz: 7701/1
- Körös Látogatóközpont, 5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 6., Hrsz: 68
- Hantoskerti holtág: 5500 Gyomaendrőd, Hrsz: 1588, 1245, 1586
- Erzsébet liget: 5500 Gyomaendrőd, Hrsz: 1243/3
- Kerékpáros híd: 5500 Gyomaendrőd, Hrsz: 1246
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége: 459 191 080 Ft, melyből a pályázatban elszámolható összeg: 459 191 080 Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás: 459 191 080 Ft, mely a pályázatban elszámolható összes
költség 100 %-a, így önerő biztosítására nincsen szükség.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:

"Lélekkel a Körösök mentén" c. pályázat - projektmenedzsment létrehozása
projekt végrehajtására
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. júniusi soros ülésén, 377/2012. (VI.28.) Gye. Kt. számú határozatában
döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c., DAOP-2.1.1/J12 kódszámú pályázati felhívás alapján.
A projekt részletes ismertetésére külön előterjesztésben és annak mellékleteiben sor került.
Jelen előterjesztés célja, hogy a projekt gördülékeny lebonyolítását végző projektmenedzsment személyi
összetételét, megbízatásának időtartamát és díjazását meghatározza. A projektmenedzsment részére fizetendő
bérek, megbízási díjak, munkáltatót terhelő járulékok a projekt elszámolható költségeként beépítésre kerülnek a
pályázat költségvetésébe, felmerülésükre csak nyertes elbírálás esetén kerül sor.
A DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, "Lélekkel a Körösök mentén" Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében című pályázat az elszámolható
költségek tekintetében 100%-os támogatásintenzitású pályázat projektmenedzsment feladatait 5 fő látja el:
- a projektmenedzser feladata a projekt megvalósítás során a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás, a
projekt tényleges és teljes körű megvalósításának koordinálása. Kapcsolattartás, beszámolási és tájékoztatási
kötelezettség az önkormányzat felé.
- a pénzügyi vezető feladata a projekt teljes körű pénzügyi lebonyolítása, elszámolása.
- a projektasszisztensek feladatai a következőek:
- 1 projektasszisztens: Előrehaladási, záró- és után- követési jelentések elkészítése, árajánlatok bekérésének
ügyintézése a projektmenedzser irányítása mellett
- 2. és 3. projektasszisztens: a projekt lebonyolítása során felmerülő teljes körű ügyintézés, a munkaszervezés
koordinálása, projektmenedzserrel, kivitelezőkkel való folyamatos kapcsolattartás.
A pályázat előkészítését, a részletes projektterv összeállítását alapvetően a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület végzi. A menedzsment tagjainak neve előzetesen egyeztetésre került. Amennyiben a
Képviselő-testület megfelelőnek találja, az alábbi személyek megbízását javasoljuk:
Kijelölt személy
Petényi Roland

feladatellátás
projektmenedzser a KFT-vel kötött vállalkozási
szerződés alapján
pénzügyi vezető megbízási jogviszonyban

Uhrin Anita
Weigertné Szilágyi
projektasszisztens megbízási jogviszonyban
Erika
Tímár Imre
projektasszisztens megbízási jogviszonyban
Pájer Sándor
projektasszisztens megbízási jogviszonyban

A projektmenedzsment díjazására a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 2 %-a tervezhető. A
projekt költségvetésének összeállításánál az érintett 5 fő részére összesen 8.500.000 Ft-ot terveztünk a
megvalósítás 24 hónapjára vonatkozóan.
Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a Támogatási szerződés megkötését követően a kijelölt
projektmenedzsment megtartja alakuló ülését és sor kerül a megbízási szerződések megkötésére.
Az érintettekkel folytatott egyeztetés során a projektmenedzsment tagjai hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülésen
történő megtárgyalásához.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és döntését határozat formájában hozza meg.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
""Lélekkel a Körösök mentén" c. pályázat - projektmenedzsment létrehozása projekt végrehajtására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó,
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében című
pályázat megvalósítására projektmenedzsmentet hoz létre, az alábbiak szerint:
Kijelölt személy
Petényi Roland

feladatellátás
projektmenedzser a KFT-vel kötött vállalkozási
szerződés alapján
pénzügyi vezető megbízási jogviszonyban

Uhrin Anita
Weigertné Szilágyi
projektasszisztens megbízási jogviszonyban
Erika
Tímár Imre
projektasszisztens megbízási jogviszonyban
Pájer Sándor
projektasszisztens megbízási jogviszonyban

A projekt megvalósításának tervezett időtartama 24 hónap. A projektmenedzsment díjazására, elszámolható
költségként összesen bruttó 8.500.000 Ft került tervezésre, mely tartalmazza a munkabér és munkaadói járulékok
összegét, valamint a projektmenedzsment működéséhez kapcsolódó kiküldetési díjak ( utazási költségtérítés )
összegét.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Megállapodás módosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzata és GYÜSZ-TE
együttműködésére vonatkozóan
Dr. Csorba Csaba jegyző, Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. május 16-án tartott rendkívüli ülésén került sor a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c., DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati felhívás ismertetésére, majd ezt követően egyeztető fórumokra
is, a Képviselő-testület által meghatározott személyek meghívásával.
Ismertettük, hogy célszerűségi okokból a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata lesz, hiszen a támogatási
intenzitás önkormányzatok esetében 100 %. A Képviselő-testület 2012. június 28-i ülésére készült előterjesztés
ismertetette a pályázat lehetséges tartalmát, amely ülésen a Képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásáról,
illetve megbízta a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületet a pályázat elkészítésével.
A pályázat határidőben történő benyújtásának és annak tartalmi/formai követelményeknek való megfelelése
érdekében az együttműködést szabályozni kellett, így módosítani kellett a Megállapodást Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére vonatkozóan. A
megállapodás aláírásra került.
A Képviselő-testület a 377/2012. (VI.28.) Gye. Kt. számú határozatában döntött arról is, hogy a pályázat
előkészítéséhez szükséges összeget – előzetes számítások szerint bruttó 10.000.000 Ft-ot – biztosít.
Időközben pontosításra kerültek az előkészítés költségei, melynek fényében a pályázat elkészítésére vonatkozó
megállapodás ismételt módosítására van szükség, a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a fentiekben leírtak, valamint a döntési javaslatban megfogalmazottak
alapján szíveskedjen határozatát meghozni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"Megállapodás módosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzata és GYÜSZ-TE együttműködésére vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére megnevezésű szerződés
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Megállapodás
(tervezet)
Amelyet megkötött egyfelől Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., Képviselő:
Várfi András polgármester; 91/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozat) – továbbiakban Önkormányzat – másfelől a
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Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., Képviselő: Pájer
Sándor elnök)- továbbiakban Egyesület – között az alábbi feltételekkel, a Megállapodás Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére elnevezésű,
2012. július hónapban megkötött szerződés, továbbiakban Megállapodás módosítása tárgyában:
A felek az általuk 2012. február 29-én megkötött szerződés 1. pontjának 2 francia bekezdését az alábbiakra
módosítják:
1.)
Az Önkormányzat megbízza az Egyesületet a pályázat elkészítésével. A Megbízott a megbízás alapján az
elkészített pályázatot és annak mellékleteit köteles olyan időben átadni a Megbízó képviselőjének, hogy az a
Megbízó SZMSZ-ben meghatározott eljárási rendben a Képviselő-testület elé tudja elfogadásra terjeszteni.
A Megbízott megbízási díjra nem jogosult, a Megbízó köteles megtéríteni a megbízás teljesítésével kapcsolatban
felmerült költségeket ( 381.000 Ft. szakmai koncepció, 5.096. 000 Ft. tervezési költség, 2.000.000 Ft.
megvalósíthatósági tanulmány, 30.000 Ft. értékbecslés, 114.100 Ft. eljárási díj, 10.800 Ft. tulajdoni lap) a megbízás
teljesítését követő 15 banki napon belül. A felek a megbízás teljesítésének a pályázat irányító hatóság általi
befogadásáról szóló azon okirat átadását tekintik, melyből megállapítható, hogy a benyújtott pályázat, mind
formailag, mind tartalmilag megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. 474-483.§-aban foglaltak alapján kötelesek eljárni.
2.)
A jelen szerződés nem érinti a felek által egymással 2012. július 5-én továbbá 2012. február 29-én megkötött
szerződések egyéb rendelkezéseit.
A felek a szerződést közös átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírják, továbbá a felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy a szerződés aláírására
jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 07.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó szervezése érdekében
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség internetes honlapján (eacea.ec.europa.eu) idén is
pályázati felhívást tett közzé testvérvárosi, „lakossági” találkozók megszervezésére, mely alapján közvetlenül az
Európai Unió Bizottságától lehet támogatást igényelni.
A lakossági találkozók fő célja, hogy a városok, és így azok lakói között támogassák az aktív együttműködést és a
baráti viszony fenntartását.
A pályázatnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
a rendezvényt EU tagállamban, vagy tagjelölt országban kell lebonyolítani,
a projektbe legalább 25 meghívott résztvevőt kell bevonni,
egy-egy város küldöttségében nem lehetnek többségben helyi önkormányzati képviselők vagy települési
tisztségviselők
aktív helyi szintű polgári részvétel megvalósítása
A polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári
szerepvállalás fejlődéséhez
A résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése
Előnyt élveznek továbbá:
a több mint két testvérváros részvételével zajló programok,
az új EU tagállamok területéről érkező csoportok,
elsősorban a fiatalok részvételével zajló találkozók,
hátrányos helyzetű csoportok bevonása
A pályázatok támogatásáról a bíráló bizottság az adatlap hiánytalan kitöltése mellett a pályázó önkormányzat által
összeállított program alapján dönt.
A 2013. január 1. és 2013. szeptember 30. között megszervezett programok esetén a benyújtási határidő 2012.
szeptember 1. A pályázatot angol vagy német nyelven kell benyújtani közvetlenül Brüsszelbe, az Európai Unió
Bizottságához.
A találkozó tervezett időpontja: 2013. augusztus 17. – 19.
A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk, Nagyenyed, Schöneck, Pilzno és Vrútky város küldötteit látjuk
vendégül a rendezvényen. A találkozó címe, témája: „Európaiság a Kárpát-medencében” annak kapcsán, hogy
2013. a polgárok európai éve lesz.
A program felépítésében a következő irányelvek jelennek meg:
- virtuális határok, határon túli kapcsolatok
- otthon Európában – kettős állampolgárság
- kereszténység az európai kultúra alapja
- az európai turista
A Szonda István által összeállított programterv szerint 2013. augusztus 17-én érkeznének vendégeink, 16 órától
kerülne sor ünnepélyes köszöntőre a Polgármesteri Hivatal nagy termében, majd a Liget-fürdőbe látogatnának a
delegáltak.
Másnap a „Körösvölgy, az ezeréves út az Alföld és Erdély között” c. program keretében hajókirándulást szerveznénk
a Hármas-Körösön, ahol idegenvezetéssel be lehet mutatni a táj sajátos ökológiáját, természetrajzát. A „Határtalan
képzőművészet” c. programban erdélyi és magyarországi képzőművészek munkáiból tekinthetnek meg kiállítást a
látogatók.
Majd 15 órától ismeretterjesztő előadások tartására kerülne sor a Népház konferencia termében, ahol vendégeinek
bemutatnák keresztény emlékeiket, hagyományaikat, ünnepeiket, szakrális építményeiket.
Majd a harmadik napon az Endrődi Tájházban mutatnánk be turisztikai programot, ahol a gyomaendrődi
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halgasztronómia és kemencés ételek bemutatására kerülne sor.
Az ünnepélyes programzárásra 14 órakor kerülne sor.
Az Ügynökség által kiírt pályázat keretében igényelhető támogatás fix összegű, melynek összege a részt vevők
számától és a találkozó napjainak számától függ, kötelező mértékű saját erő biztosítására nincs szükség.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési költségként 5.000 euró
(augusztus 1-i állapot szerint: 1 €=280,44 Ft-tal számolva ez összesen 1.402.200 Ft), összeget kaphat, kevesebb
támogatás megítélése esetén a rendezvény költségei is csökkennek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozó szervezése érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a 2013. augusztus 17-19.
között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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22. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Raiffeisen és Morgan Stanley Mindenki Ebédel programok
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2012. júniusi soros ülésén a 388/2012. (VI.28.) Gye. Kt. számú
határozatában döntött a Morgan Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013. pályázat benyújtásáról, míg a
389/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozatában a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012. – Nyár pályázat benyújtásáról.
A Képviselő-testület az előterjesztésekben tájékoztatást kapott a programok működéséről, illetőleg arról, hogy
amennyiben az Önkormányzat mindkét pályázaton támogatásban részesül, akkor az egyik programról le kell
mondani.
Időközben megtörtént a pályázatok elbírálása, melynek értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
támogatást nyert a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012. – Nyár program keretei között (www.facebook.com oldalon
történő szavazás eredménye) 25 Öregszőlőben élő kisgyermek étkeztetésének kiegészítésére, míg a Morgan
Stanley Mindenki Ebédel program 2012-2013. pályázatban sajnos nem született részünkre kedvező elbírálás.
A Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012. program megvalósítása már folyamatban van, 25 Öregszőlőben élő kisgyermek
étkeztetéséhez járul hozzá a Gyermekétkeztetési Alapítvány a program kapcsán. A gyerekek a nyári szünidőre
biztosított tartós élelmiszert az Öregszőlőben található IKSZT épületében már át is vehették.
A program 2012. december 31-ig tart majd.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztatóban foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"Raiffeisen és Morgan Stanley Mindenki Ebédel programok"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2012. – Nyár és a Morgan Stanley Mindenki
Ebédel program 2012-2013. pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Megelőlegezés biztosítása Körösök Völgye Közhasznú Egyesület részére
Mile Erika
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő, Várfi András
polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (www.korosoknaturpark.hu) (www.korosokvolgyekozpont.hu) pályázatot
nyújtott be a LEADER fejezetek végrehajtását célzó „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi
turizmus fellendítésére” célterületre. Összesen 19.701.705 Ft nettó kiadásra jutó támogatási összeget nyert (mivel
az Egyesület alanyi adó mentes, így az elszámolható bruttó költségek összege 24.999.999 Ft). A projekt 100 %
támogatási intenzitású, utófinanszírozott. A megvalósítás tervezett ideje 2012.07.01-2014.06.30 között. A
megpályázott projektet a 18 település bevonásával kötelező megvalósítani.
Megvalósításra váró fő tevékenységek:
- Oktatás, képzés (angol és román nyelv, valamint marketing kommunikáció),
- Szakmai workshopok,
- Körösök Völgyét bemutató installáció készítése,
- Turisztikai kiállításon, fesztiválokon való megjelenés,
- Országos médiamegjelenések.
Az Egyesület 2012. július 18-án tartott ülésén a résztvevők jelentős része a projekt finanszírozásának módjára
kérdezett rá, valamint javaslatot tettek a bruttó 15 millió forint összegű projektfinanszírozás lakosság arányos
megosztására. A korábban hitelező OTP Bank Nyrt. elállt a finanszírozástól, ezért kérik az önkormányzatok
támogatását.
Az ülésen részt vevő települések vezetői javasolták, hogy az előfinanszírozáshoz szükséges 15 millió forint
települések közötti megoszlása teljes mértékben lakosságszám arányosan történjen, így Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2012. októberében 72.758 Ft, 2013. januárjában 800.343 Ft, 2014. februárjában 218 275 Ft-tal
kellene hozzájárulni az Egyesület munkájához, összesen 1 091 377 Ft-tal.
A megelőlegezett pénz visszafizetése egy összegben, 2014. november hónapban történik meg.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"Megelőlegezés biztosítása Körösök Völgya Közhasznú Egyesület részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körösök Völgye Közhasznú Egyesület nyertes 1016770 azonosító számú
„Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” című LEADER pályázat
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szakmai munkájához a megelőlegezést 2012-2014 évi költségvetésében biztosítja az alábbi bontásban:.2012
októberében 72 758 Ft, 2013 januárjában 800 343 Ft, 2014-februárjában 218 275 Ft.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 02.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Polgárvédelmi bázis új megközelítésének kialakítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2012. május 31-i ülésén tárgyalta a polgárvédelmi bázis új megközelítési lehetőségeit
tartalmazó előterjesztést.
A hozott döntés alapján Várfi András polgármester egyeztetést kezdeményezett Balogh Károlynéval, aki ajánlatot
tett az Erzsébet ligetben a Vízműsor 2/1. szám alatt található polgárvédelmi bázis épülethez vezető út használatára.
Az út használatára tett ajánlata: 30 ezer Ft/hónap + ÁFA.
A rendszeres bérleti díj fizetés elkerülése érdekében célszerű lehet a már korábban vázolt megközelítési módok
egyikének megvalósítása.
A megközelítése két irányból biztosítható:
- a Vízműsor irányából egy 210 m hosszú bekötőút építésével
- a Fő út irányából egy 19 m hosszú rámpa építésével
Bekötőút építés:
190 m hosszú 3 m széles útmegerősítés az 1097 hrsz-ú Önkormányzati ingatlanon és 20m hosszú 3 m széles
útalap építés az 1100/1 hrsz-ú ingatlanon.
Elvégzendő munkálatok:
cserjeirtás (közmunkaprogram)
területrendezés
20 m tükörszedés (9 m3)
15 cm vastag zúzottkő terítés (94,5 m3)
5 cm kiékelés (31,5 m3)
nagykapu áthelyezés
Rámpaépítés:
A Fő út irányából 19 m hosszú rámpa építése az 1098/2 hrsz-ú Önkormányzati ingatlanon és 34 m hosszú 3 m
széles útalap építés a 1100/1 hrsz-ú ingatlanon.
Elvégzendő munkálatok:
cserjeirtás (közmunkaprogram)
töltésépítés (140 m3)
15 cm vastag zúzottkő terítés (24 m3)
5 cm vastag kiékelés (3 m3)
10 fm átereszépítés
nagykapu áthelyezés
A töltésépítéshez szükséges anyagot a Körösladányi út mellett található vasúti depóniából kívántuk biztosítani,
azonban a vállalkozók visszajelzése alapján az az anyag ilyen célú felhasználásra alkalmatlan, mivel nem
tömöríthető, ezért a töltésanyagot a vállalkozók biztosítják.
A fentiekben részletezett munkálatok kivitelezésére az alábbi ajánlatok érkeztek:
Megnevezés
Útépítés, megerősítés
Rámpaépítés

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
ajánlata
1.409.797 Ft + Áfa
799.549 Ft + Áfa

Tótkaép Építőipari Kft.
ajánlata
1.518.045 Ft + Áfa
857.940 Ft + Áfa
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Gyuricza Miklós ev. ajánlata
1.350.000 Ft + Áfa
770.000 Ft + Áfa

A 30.000 Ft + Áfa/hó összegű bérleti díj megtérülése:
Útépítés, megerősítés
Rámpaépítés

Legalacsonyabb ajánlat
1.350.000 Ft + Áfa
770.000 Ft + Áfa

Megtérülés
45 hónap
25,666 hónap

A beérkezett ajánlatok alapján kijelenthető, hogy mindkét kiviteli variáció esetén Gyuricza Miklós ev. ajánlata
bizonyul a legkedvezőbbnek, továbbá gazdaságilag a rámpaépítés jelenti a legkisebb terhet az Önkormányzat
számára. Így az új megközelítési lehetőség biztosításához bruttó 977.900 Ft összegű fedezet szükséges.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ügyben az alábbi döntést fogadta el.
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Polgárvédelmi Bázis új megközelítésének kialakítása tárgyú napirendet
elnapolja, és újabb egyeztetés lefolytatását kezdeményezi Balogh Károlynéval, a terület tulajdonosával, továbbá
újabb megközelítési lehetőséget dolgozz ki a következő bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésre.
Amennyiben az előterjesztésben szereplő útépítés valósul meg, az Önkormányzat tárgyalásokat kezdeményez az út
melletti földtulajdonosokkal az útépítés költségeihez hozzájárulás céljából.”
2012. augusztus 7-én írásban tájékoztattuk az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett beruházásról és
kértük, hogy írásban nyilatkozzanak az útépítési költségekkel kapcsolatban.
2012. augusztus 15-ig a 6 ingatlantulajdonos közül 1ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy nem kívánnak hozzájárulni az
útépítéshez, 5 ingatlan tulajdonosától pedig nem kaptunk visszajelzést.
Fentiekben felsoroltakon kívül más megközelítési módot nem találtunk.
A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015 azonosító számú „Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek
javításáért a Szarvasi kistérségben” című projekt záró kifizetéséből előreláthatóan 5.055.166 Ft összeg érkezik az
Önkormányzathoz, melyből a projekt többletköltségei kerülnek kifizetésre (földhivatali eljárás, engedélyezési
eljárás,), valamint ez fedezetet biztosíthat a beruházás, vagy az ingatlan bérlet számára.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a polgárvédelmi bázis új megközelítését a 1098/2 hrszú Önkormányzati ingatlanon történő rámpaépítéssel oldja meg, bízza meg Gyuricza
Miklós egyéni vállalkozót a munkálatok kivitelezésével. A beruházáshoz
szükséges 770.000 Ft + Áfa (bruttó 977.900 Ft) összeget a DAOP-3.2.1/A-092009-0015 azonosító számú „Térségi összefogás a közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a Szarvasi kistérségben” című projekt záró kifizetéséből
származó forrás terhére biztosítsa.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a polgárvédelmi bázis új megközelítését a 1098/2 hrszú Önkormányzati ingatlanon történő rámpaépítéssel oldja meg, bízza meg Gyuricza
Miklós egyéni vállalkozót a munkálatok kivitelezésével. A beruházáshoz
szükséges 770.000 Ft + Áfa (bruttó 977.900 Ft) összeget a DAOP-3.2.1/A-092009-0015 azonosító számú „Térségi összefogás a közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a Szarvasi kistérségben” című projekt záró kifizetéséből
származó forrás terhére biztosítsa.

Döntési javaslat
"Új megközelítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
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A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a polgárvédelmi bázis új megközelítését a 1098/2 hrsz-ú
Önkormányzati ingatlanon történő rámpaépítéssel kívánja megoldani, megbízza Gyuricza Miklós egyéni
vállalkozót a munkálatok kivitelezésével. A beruházáshoz szükséges 770.000 Ft + Áfa (bruttó 977.900 Ft)
összeget a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015 azonosító számú „Térségi összefogás a közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a Szarvasi kistérségben” című projekt záró kifizetéséből származó forrás terhére
biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a polgárvédelmi bázis új megközelítését a 1097 hrsz-ú
Önkormányzati ingatlanon történő útmegerősítéssel kívánja megoldani, megbízza Gyuricza Miklós egyéni
vállalkozót a munkálatok kivitelezésével. A beruházáshoz szükséges 1.350.000 Ft + Áfa (bruttó 1.714.500
Ft) összeget a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015 azonosító számú „Térségi összefogás a közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a Szarvasi kistérségben” című projekt záró kifizetéséből származó forrás terhére
biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Balogh Károlyné a polgárvédelmi bázishoz vezető út
használatára vonatkozó 30 ezer Ft + ÁFA /hó bérleti díjról szóló ajánlatát, felhatalmazza Várfi András
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 2012 évben a bérleti díj fedezetét a DAOP-3.2.1/A-09-20090015 azonosító számú „Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi
kistérségben” című projekt záró kifizetéséből származó forrás terhére biztosítja, a 2013 évi költségvetés
tervezése során figyelemmel lesz a bérletiszerződésben vállalt kötelezettségre.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea

71

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Katasztrófavédelmi Iroda épület hasznosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az áprilisi ülésén döntött arról, hogy kéri a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancsnokát, hogy a helyi és térségi katasztrófavédelmi feladatok ellátásához, a
helyi katasztrófavédelmi szakemberek munkájának segítéséhez, amennyiben erre a feltételek biztosítottak,
megfelelő gépjárművet biztosítson. A gépjármű biztosítása esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja
az üzemeltetéssel járó költségek megtérítését, továbbá kijelenti, hogy a járművet a katasztrófavédelmi feladatok
érdekében hasznosítja, a katasztrófavédelemben érdekelt (katasztrófavédelmi iroda vezetője, katasztrófavédelmi
helyi megbízottak) személyek bevonása útján.
Az üzemeltetéssel járó források fedezetéül, az ingatlan-nyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1 hrsz alatt bejegyzett,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság használatával terhelt ingatlan hasznosításából származó bevételt lett kijelölve.
Szilágyi Sándor irodavezető javaslatot tett az épület egyes helyiségeinek térítés ellenében történő hasznosítására.
Az épületben 6 fő elszállásolására van lehetőség, melyet ki lehet adni: 1000 Ft/fő/éjszaka díj ellenében.
Rendezvény céljára, pedig szállás nélkül alkalmanként 5000 Ft-ot javasol meghatározni.
Az épület hasznosítása egyeztetésre került a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az erről szóló levél
az előterjesztés mellékletét képezi.
A javaslat a 2012. májusi Képviselő - testületi ülésére beterjesztésre került.
A Képviselő – testület az előterjesztést elnapolta, és kérte a javasolt épület és helyiséghasználati díjak összegének
önköltségszámítással való alátámasztását a következő Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság illetve a Képviselő-testület soron következő ülésére beterjeszteni.
Az épület hasznosításával kapcsolatban az alábbi önköltségszámítás lett elvégezve a 2011. évi bázis adatok
alapján.
Költség megnevezése
Gázenergia szolgáltatás díja
Áramszolgáltatás díj
Vízdíj
Szennyvízszippantás díja
Szemétszállítás
Rovarírtás
Takarítás személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Összesen:

Éves összeg ( Ft )
322.280
100.490
14.554
24.346
36.232
68.000
258.853
43.740
868.495

Az egy négyzetméterre eső éves költség: 868.495,- Ft/ 147 m2 = 5.908,- Ft.
Az éves üzemeltetési ( munkanapok ) száma: 252 nap.
Az egy napra eső üzemeltetési költség egy négyzetméterre vetítve: 5.908,- Ft/252 nap = 23 Ft/m2.
A kiadható helyiségek 1 napra jutó önköltsége Ft-ban

72

Helyiség megnevezése
Emeleti szoba I.
Emeleti szoba I.
Földszint előtér
Földszint konyha
Ffi WC
Ffi mosdó
Ffi zuhanyzó
Női WC
Női mosdó
Női zuhanyzó
Kiadható helyiségek önköltsége összesen:

Alapterülete ( m2 )
29,70
29,70
37,30
6,0
1,12
1,76
2,2
1,12
1,76
2,2
112,86

Önköltség ( Ft )
683
683
856
138
26
40
50
26
40
50
2592

A helyi szabályozás alapján a vendégéjszakák után 350 Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó terheli a helyiségek
kiadását.
A fenti önköltség számítás alapján egy szoba egy napra jutó önköltsége, a vizes blokkal valamint a konyhával:
683+138+26+40+50= 937 Ft.
Egy szobában 3 fő helyezhető el, szükség esetén még egy pótágy elfér. Ennek megfelelően egy szobának egy
férőhelyre vetített önköltsége: 937:3=312 Ft/fő/éjszaka.
Az épület rendezvény céljára történő bérbeadása szobák nélkül.
Az eseti bérbeadáshoz az éves négyzetméterenkénti költséget kell osztani az üzemeltetési napok számával, majd
az egy napra eső üzemeltetési órák számával (8). Az így kapott egy négyzetméterre eső, egy órára számított költség
alapján a bérbe adott helyiség nagyságának megfelelő m2 és óra szerint kell szorozni. Pl. 10m2 és helyiség, 5 óra
esetén y*10*5.
Az egy négyzetméterre jutó önköltség 23 Ft, az 1 órára jutó önköltség, pedig kerekítve 3 Ft. Ez konkrét példát
megnézve azt jelenti, hogy a földszinti előtér, konyha és a vizesblokk 1 órára jutó díja ( 53,46 m2 x 3 Ft/m2/óra=160
Ft) 160 Ft. Egy 4 órás rendezvény esetén 640 Ft+ÁFA. Ez véleményem szerint alacsony összeg, figyelemmel a
résztvevők számára. A költségek szempontjából lényeges az eltérés 4 fő vagy 30 fő esetén. Ezért az egy órára jutó
díjat 23 Ft-ban javaslom meghatározni. Visszatérve a példára ( 53,46 m2 x 23 Ft/m2/óra=1.230 Ft) 1.230 Ft. Egy 4
órás rendezvény esetén 4920 Ft+ÁFA.
Az önköltségszámításhoz nem állnak rendelkezésre a tényleges vendégforgalomhoz gyűjtött költségek semmilyen
időszakra. A szobák kiadása esetén az egy szobára jutó önköltség változik a szobát igénybe vevők szám szerint,
más 1 fő esetében illetve 3 fő esetében. A rendezvényhez kapcsolódó költségek szintén eltérőek lehetnek. A reális
önköltségszámításhoz mérni kell a szobák kiadása, illetve a rendezvényekhez kapcsoló költségek alakulását.
Az ingatlan helyiségeinek bérbeadása a közszolgálati dolgozók részére történne eseti jelleggel, családi illetve baráti
rendezvények megtartása céljából a mindenkori polgármester engedélyével.
Az épület hasznosításával kapcsolatban ki kell dolgozni annak szabályozását. A szabályozásnak ki kell térni a
hasznosítás módjára, a pénzügyi elszámolásra, a számlázásra, a befolyt bevételek elkülönítésére, a jogszabályok
szerinti adók bevallására, megfizetésére.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az épület rendezvény céljára, szobák nélküi
hasznosítására 5.000,-Ft/alkalom+rezsi+ÁFA összeget javasol
megállapítani.

Döntési javaslat
"Az épület hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásba a gyomaendrődi 1100/1
hrsz. alatt bejegyzett Katasztrófavédelmi Iroda épületet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hozzájárulásával az alábbiak szerint hasznosítja.
Az épületben lévő szobák szállás céljára, illetve az épület a szobák nélkül rendezvények megtartására az alábbi
díjak mellett kiadhatók:
1. szobák szállás céljára: 1.000,-Ft/fő/éjszaka+ÁFA,
2. épület rendezvény céljára szobák nélkül: 5.000,-Ft/alkalom+rezsi+ÁFA.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az épület hasznosításával kapcsolatos szabályzatok elkészítésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Emlékműállítás engedélyezésének ismételt kérése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A májusi testületi ülésen a kommunizmus üldözötteinek leszármazottai emlékműállítás engedélyezését kérték a
tisztelt Képviselő-testülettől - az Üldözött Magyar Gazdák (kulák) Emlékművet kívánták felavatni - az endrődi Hősök
terén.
A májusi ülésen az alábbi tájékoztatást követően:
„Művészeti alkotásoknak közterületen vagy önkormányzati tulajdonú épületben való elhelyezéséhez, áthelyezéséhez
vagy lebontásához az 1991. évi XX. törvény 109. § 1. és 2. bekezdése alapján az önkormányzatok kötelesek
előzetes szakvéleményt kérni. Szakvéleményezésre országosan az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus,
Budapesten a Budapest Galéria (1056 Budapest Szabad sajtó út 5. Tel.: 317-1321, e-mail:
galeria@budapestgaleria.hu) jogosult.
A szakvéleményezéssel, a Lektorátus térítés ellenében, a megbízó felkérésére foglalkozik a szakértői névjegyzéken
szereplő alkotóművész és művészettörténész szakértők bevonásával, a művész, építész, az érdekelt helyi szervek
képviselőinek meghívásával. Új műalkotás kezdeményezésekor sor kerülhet helyszíni szemlére, konzultációra,
tervbírálatra, amelyek alkalmat adnak a konkrét igény, elképzelés, művészeti program részleteinek,
költségigényének tisztázására. A Lektorátus - felkérésre - művészeket ajánl és pályázatot ír ki. A szakvéleményezés
további fázisai az 1:1 léptékű modell és a kész mű bírálata.
Erre a bírálatra van akkor is szükség, ha a megbízó részt kíván venni a kulturális tárca által évente meghirdetett, a
köztéri alkotások megvalósulását támogató pályázaton.
E témában a Művészeti Osztály szervezi a bírálatok és a szakvélemények kiadását.”
A 336/2012. (V.31.) számú határozat alapján a képviselő-testület nem támogatta a kérelmet.
A kérelmező csoport ismételten kéréssel fordult Várfi András polgármester úrhoz, tisztelt Képviselő-testülethez,
melyben továbbra is fenntartják kérésüket az emlékmű felállításával kapcsolatban, a mellékletben szereplő levél
alapján.
Kérem az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a kérelemmel
kapcsolatban fogalmazza meg javaslatát a Tisztelt Képviselő-testület felé.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a
kezdeményezők által, a Hősök terén felállítandó Üldözött Magyar
Gazdák (kulák) Emlékművének elhelyezéséhez.

Döntési javaslat
"Emlékműállítás engedélyezsének ismételt kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Hősök terén felállítandó Üldözött
Magyar Gazdák (kulák) Emlékművének elhelyezését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy az
emlékmű álllításával kapcsolatban - az elhelyezés és a költségviselés ügyében -, az egyeztető tárgyalást folytassa
le.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Endrődiek Baráti Körének kérése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Endrődiek Baráti Köre –Tímár Imre elnök képviseletében – azzal a kéréssel fordult a tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a 344/2011. (V.26.) számú határozatban támogatott – kommunizmus üldözötteinek emléktábla emlékmű állítási kérelmük, 2012. október 23-iki ünnepségsorozat keretében felavatásra kerülhessen az endrődi
tanácsháza falán, melynek költségeit felvállalják.
Előzmény:
I.

kérelem – 2011. május - egy táblaállítási kérelem, az alábbi szöveggel:
„A kommunizmus endrődi üldözöttei előtt
tiszteleg
a helyben élők és az elszármazottak
megtartó emlékezete.
2011.október 23.”
A Képviselő-testület a 344/2011. (V.26.) számú határozatban támogatott a táblaállítási kérelmet.
II.
első tábla:

kérelem – 2011. szeptember - két táblaállítási kérelem, az alábbi szöveggel:
„A kommunizmus endrődi üldözöttei előtt
tiszteleg
a helyben élők és az elszármazottak
megtartó emlékezete.
2011.október 23.
Állíttatta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
és
Dr Latorcai János
az Országgyűlés Alelnöke”

második tábla:
„Az 1950-es évben dúló embertelen osztályharc
endrődiek százait fosztott meg jogos tulajdonától, jutatott börtönbe, üldözött el lakóhelyükről.
Sokaknak életét is elvette.
Az üldözöttek szívében továbbra is töretlenül élt a szülőföld szeretete, ezért 1960-ban megalakították az
Endrődiek Baráti Körének Egyesületét.
2011. október 23-án.
Állítatták: Az egyesület alapítói és leszármazottaik.”
A tárgyaló bizottságok javasolták a Képviselő-testületnek a második táblaállítási kérem támogatását, a pontosításra
kerülő szöveg ismeretében. Az ülés napján pontosításra került a második tábla szövege az alábbiak szerint:
„Az 1950-es évek embertelen osztályharcában
az endrődiek százait fosztották meg vagyonuktól, üldözték el lakóhelyükről, börtönözték be.
Többek életét is elvették.
Az üldözöttek szívében töretlenül élt a szülőföld szeretete, ezért 1960-ban megalakították az
Endrődiek Baráti Körét.
Az üldözöttek emlékére állíttatta az Endrődiek Baráti Köre Egyesület
2011. október 23-án.”
Továbbá a Baráti kör tisztelettel felajánlotta az első engedélyezett táblaállítást Dr Latorcai János úrnak, az
Országgyűlés Alelnökének, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
A Képviselő-testület az 549/2011. (IX. 29.) számú határozatban a második táblaállítási kérelmet levette az ülés
napirendjéről.
Az Endrődiek Baráti Köre jelen kérelmében kibővített szövegtartalommal kéri a Tisztelt Képviselő-testület, hogy
járuljon hozzá, hogy az október 23-iki ünnepségsorozat keretében felavatásra kerülhessen az első emléktábla,
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melynek szövege az alábbi:
veszünk.”

„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem
(Kor.2.4.9.)
A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT TISZTELEG
A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK
MEGTARTÓ EMLÉKEZETE

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság a Képviselő-testületnek javasolja az emléktábla állítási
kérelem támogatását a döntési javaslatban megfogalmazottak
alapján.

Döntési javaslat
" Endrődiek Baráti Körének kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 344/2011. (V.26.) számú határozatát fenntartva
támogatja az Endrődiek Baráti Körének emléktábla állítási kérelmét az alábbiak alapján:
Emléktábla szövege:
„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk.”
(Kor.2.4.9.)
A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT TISZTELEG
A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK
MEGTARTÓ EMLÉKEZETE
Emléktábla helye: az endrődi tanácsháza homlokzata
Emléktábla elkészítését és az avatási ünnepség megszervezését – egyeztetve a városi ünnepség szervezőjével –,
az ezzel járó költségek viselésével az Endrődiek Baráti Köre vállalja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület pályázatot nyert Gyomaendrőd területén egy közösségi rádió működtetésére.
A Rádió Sun három hónapja kezdte meg működését, viszont ahhoz, hogy minél eredményesebb munkát tudjon
végezni, kéri a város anyagi támogatását.
Az Egyesület kérelme és az Önkormányzat részére készített média-ajánlata az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést tárgyalja meg és javaslatát fogalmazza meg.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztés levételét a napirendről és kéri az
Egyesületet, hogy a testület szeptemberi ülésére nyújtsa be a Rádió
Sun részletes műsortervét.

1. döntési javaslat
"Döntés elnapolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelmét leveszi napirendről és kéri
az Egyesületet, hogy a testület soron következő ülésére nyújtsa be a Rádió Sun részletes műsortervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"A Rádió Sun által kínált szolgáltatás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete köszönettel vette a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület média ajánlatát,
de tekintettel a város szűkös anyagi lehetőségeire 2012. évben nem kívánja a Rádió Sun által kínált szolgáltatást
igénybe venni.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat
"A Rádió Sun által kínált szolgáltatás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Rádió Sun által kínált szolgáltatásból a ……. (havonta egyszer esedékes
stúdióbeszélgetést vagy kéthetente esedékes stúdióbeszélgetést vagy a hetente megvalósuló stúdióbeszélgetést)
2012. ….hónap 1. napjától 2012. december 31. napjáig igénybe kívánja venni. A szolgáltatás díját (bruttó 80.000
Ft/hó vagy bruttó 100.000 Ft/hó vagy bruttó 120.000 Ft/hó), melynek 2012. évi összege .... Ft, a 2012. évi
költségvetésből ……terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szolgáltatási szerződés
megkötésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró
személyek beszámolója
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Csányi István egyéni
választókerületi önkormányzati képviselő, Fekécs László, Hornok Béla, Nagyné Perjési
Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV tv. 19.§ (2) bek. d. pontja alapján a képviselő, megbízás alapján
képviselheti a képviselő-testületet. A képviselő-testület természetesen „bárki” részére adhat meghatalmazást, akitől
a képviselet során a kellő szakértelem elvárható. A jelenlegi ciklusra az önkormányzat a képviselő-testület
képviseletére az alábbi meghatalmazásokat adta:
Körösi Vízgazdálkodási Társulat (Gyula Munkácsy M út 19.sz.) Küldöttgyűlésén Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának képviseletére: Fekécs László Gyomaendrőd, Korányi F. u. 4/1.
Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
képviseletére: Fekécs László Gyomaendrőd, Korányi F. u. 4/1.
Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ellenőrző bizottságában az önkormányzat, mint tag
képviseletére: Poharelec László képviselő
Dél-Alföldi Gyógy- és Thermálfürdők Közhasznú Egyesületébe az önkormányzat képviseletére: Poharelec
László képviselő
Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottsága: Betkó József, Kiss Károly (Dévaványa) Béres János
képviselők
Gyomaszolg Ipari Park Kft Felügyelő Bizottsága: Nagyné Perjési Anikó /2011. február 25-től/ Marton
Dániel, Márjalaki József képviselők
Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága: Dávid Imre, Poharelec László, Fekécs László
Zöldpark Nonprofit Kft.Felügyelő Bizottsága: Csányi István, Iványi Lajosné és Lehóczkiné Timár Irén
Helyi Birtokhasznosítási Bizottság; Dél- alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium; Közép - Békési Térség
Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás; Regionális Hulladékkelező Kft. Felügyelő bizottság: Várfi András
polgármester
Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságába: Hornok Béla Gyomaendrőd, Ifjúsági ltp. 10/2.
A meghatalmazottak írásban beszámolnak a képviselő-testület előtt, aki dönt a beszámolók elfogadásáról.
A fentiek alapján a meghatalmazott személyek beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek a mellékelt beszámolók
szerint. A Helyi Birtokhasznosítási Bizottság az elmúlt évek során nem ülésezett.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizotság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámolók elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az önkormányzat
képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

82

Beszámoló

A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 29-én megrendezésre került
küldöttgyűléséről

A 2012. évi költségvetés nem biztosít elegendő finanszírozási forrást a társulati hozzájárulás
pótlására. Fontos kérdés, hogy az állami finanszírozási rész milyen forrásból oldható meg
részben, vagy egészben.
A 2012. május 29-i éves rendes küldöttgyűlésének tervezett napirendi pontjai:
1. Beszámoló az Intézőbizottság 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Gyula IB. Elnök
2. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2011. évi munkájáról
Előadó: Miklós Lajos FB. Elnök
3. Beszámoló a társulat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Bende Lajos igazgató
4. A társulat 2012. évi ütemtervének meghatározása
Előadó: Bende Lajos igazgató
5. Alapszabály módosítása
Előadó Bende Lajos igazgató
6. 2012-2013. évi egyéb támogatásként tagi hozzájárulás megállapítása küldöttgyűlési
határozattal
Előadó: Bende Lajos igazgató
7. Egyebek

Az Intézőbizottság 2012. évre – az 1 ha meghaladó érdekeltségi területeken – egyhangúlag
támogatta a tagi hozzájárulás kivetését és megfizetését az alábbi öt kategóriában:
I. kategória (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő)
II. kategória (rét, legelő, gyep)
III. kategória (kivett: nádas, halastó, tanya, stb.)
IV. kategória (erdő)
V. kategória (belterület, zártkert)
A tagi hozzájárulás kivetését a társulás likviditásának megőrzése érdekében kellett kivetni,
hiszen az EMVA I-II. kivitelezési költség többlet sajáterő igénye, illetve az MVH támogatás
rendkívül hosszú átfutási ideje komoly likviditási problémákat eredményez. Tovább nehezíti a

helyzetet, hogy a társulat – a fenntartási tevékenységhez – nem jutott állami forráshoz. Az
esetleg állami források csak konkrét feladat ellátására fordítható előlegek, melyek nem
javítják jelentősen a likviditási helyzetet. A jelentősen csökkenő állami források
feladattámogatások formájában jelentkeznek, ezek estében felmerül a saját erő iránti igény.
Továbbá nem biztosítottak az irányító apparátus feladatellátásainak, a földhivatali helyrajzi
szám aktualizálás költségei sem.

A fentieket figyelembe véve felmerül a kérdés a társulás jövőjét illetően. Be kell látni, hogy a
vízitársulat megszűnése esetén jelentősen megnő a közérdekű hozzájárulás fizetésének
kockázata, melynek összege jóval magasabb lehet, mint az az összeg, melyet a társulat
fennmaradásának érdekében kellene fizetni. Továbbá a szakmai bázis is szétesik.
Amennyiben a társulat túljut a nehézségeken, akkor lehetőség lesz a pályázatok, programok
folytatására, külső források bevonására. A tagok döntési helyzete a tagdíj összegéről, a
feladatok kiválasztásáról megmarad.

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 03.

Fekécs László
küldött

BESZÁMOLÓ
A Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottsága:
Betkó József

FB elnök

Iványi Lajosné FB tag
Béres János

FB tag

2011.09.16-án került sor a Gyomaközszolg Kft. átadás-átvétel utáni első FB ülésre,
ahol a kft.-t már az új ügyvezető Fekete József úr képviselte. Az aktuális kérdések
között szerepelt az előterjesztések minőségének javítása, a kintlévőségek kezelése,
piacbővítés, a kft.-k átszervezése és a külső befektető kérdése.
2011.11.08-án a bizottság megtárgyalta a 2012-es díjtételeket, a dévaványai
hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatót, valamint a zöld hulladék szállítással
kapcsolatos tájékoztatót. A kft. számára szükséges szoftverfejlesztéseket a FB
támogatta. A FB utasította a számviteli csoportvezetőt a kft. 8 millió Ft-os tartozás
kezelésének kidolgozására (hitelfelvétel lehetősége, tulajdonosi kölcsön).
A KT döntése után 2012. 04 .04-én már új összetételű FB ülésezett:
Betkó József FB elnök
Kiss Károly

FB tag

Béres János

FB tag

A FB megtárgyalta a 2011. évi beszámolót, valamint a kft. 2012-es üzleti tervének
előkészítését. Az aktuális kérdések között szerepelt az ellátási terület fejlesztése.
A FB tárgyalta továbbá a,, Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” c.
pályázatot, valamint külső befektető lehetséges szerepét.
2012.08.09-én bizottságunk állást foglalt a további piacbővítés mellett. A kft. és
Gyomaendrőd érdeke is a teljes Gyomaendrődi Járás lefedése. A bizottság
megtárgyalta a kft. 2012 első félévi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló
beszámolót, és azt elfogadta.

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gyomaközszolg Kft. 2006. Októberében alakult meg, a Gyomaszolg Ipari Park Kftből történő kiválással. 2007. januárjától kezdte meg tényleges működését.

2011-ig 100%-ban Gyomaendrőd város önkormányzata volt a tulajdonos. 2012.
januárjában Dévaványa város önkormányzata 25% tulajdonrészt, márciusban Hunya
Község

önkormányzata

1% tulajdonrészt és júniusban

Örménykút

Község

Önkormányzata 1 % tulajdonrészt vásárolt meg.

A Kft jelenleg Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya Község és Örménykút
Község közigazgatási területén végez települési szilárd hulladékgyűjtési, szállítási
tevékenységet.

Illetve

az

ezzel

összefüggő

adatszolgáltatási,

nyilvántartási,

ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert működteti.

Dévaványát kivéve egyéni lakossági szerződés jött létre a lakosság és a Kft. között.

2012 év elején 2 db kukásautót vásárolt a kft., mintegy 6 M Ft értékben, a növekvő
ügyfélszám megfelelő kiszolgálásának, illetve helyettesítés érdekében.

Dévaványán

zökkenőmentesen

sikerült

a

hulladékszállítást

megkezdeni.

A

megszokott hulladékszállítási rendnek megfelelően a kft. tudja a heti négy ürítési
napot tartani. A kuka edényzeteket a kft. biztosítja mind a lakosság, mind a közület
részére.
2012. június 1-től sajnos a Regionális hulladékkezelő Kft. taggyűlési határozata
alapján Dévaványa város területéről beszállított hulladékmennyiséget nem az
árajánlatban beadott 6,23 Ft/kg áron ártalmatlanítja, hanem 8 Ft/kg áron.

Hunya

Község

Önkormányzatának

rendelete

alapján

a

települési

szilárd

hulladékszállítást a Gyomaközszolg Kft, végzi 2012.04.01-től egyéni számlázási
rendszer alapján. A Község területén a hulladékgyűjtési, szállítási díjat az ügyfél, míg
az ártalmatlanítási díjat továbbra is az önkormányzat fizeti.

Örménykút Község Önkormányzatának rendelete alapján a települési szilárd
hulladékszállítást a Gyomaközszolg Kft végzi 2012.07.01-től egyéni számlázási
rendszer alapján. A Község területén a hulladékgyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási
díjat is az ügyfél fizeti.

A kft. üzemeltetéséhez tartozik Gyomaendrőd Város Gyepmesteri telepének
üzemeltetése:
A telepen

szükség van az előírások megfelelő betartása miatt a korszerűsítésre,

fejlesztésre. A gyepmesteri telep az önkormányzat által kötelezően fenntartott
lakossági szolgáltatás.

A lakossági Hulladék udvar üzemeltetését is a Gyomaközszolg Kft. kapta meg,
viszont a hatósági engedélyek lejártáig továbbra is a Gyomaszolg Ipari Park Kft. az
üzemeltető. A lakosság egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a veszélyes
hulladékgyűjtőt.

2012. június 1-től a Regionális Hulladékkezelővel kötött megállapodás alapján, a
város területén a közületi és lakossági konténer ürítést a kft végzi alvállalkozóként. A
szállításhoz, ürítéshez szükséges gépjárművet a kft bérli a Kiskunfélegyházi
Költségvetési szervezettől.

A Gyomaközszolg Kft. 2012 első félévi gazdálkodása kedvezően alakult:
mérleg szerinti eredmény:

3753eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a beszámoló elfogadására!

Betkó József
FB elnök

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 10.

GYOMASZOLG IPRI PARK KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

A Felügyelő Bizottság 2012-ben a munkatervében meghatározottak szerint 4 alkalommal
ülésezett.
A főbb témák:
2011 év értékelése
2012 év üzleti tervének elfogadása
inkubátorház
transzferárak
gazdasági vezető váltás

A GYOMASZOLG IPRI PARK KFT a 2011-es évet 10 697eFt veszteséggel zárta. A
Kft-t 2011-es évben új ügyvezető vette át, majd 2012-ben a gazdasági vezetői posztra is új
személy került.
2011-ben az új ügyvezetés feltárta azokat a problémákat, amelyek a vállalkozás
veszteségét okozták.
-A kintlévőségeket sikerült a Kft-nek minimálisra csökkentenie.
- A beszámoló szerint: „A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének
szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik. 2012
évben a temetkezési irodát bevittük a „városba” és a temetői tevékenységben a sírásást a
törvényi szabályozást figyelembe véve kizárólag a cégünk végzi.
Temetkezési vállalkozásnál: a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség
fokozása, ügyfélfogadó iroda további korszerűsítése, a szolgáltatások körének gyarapítása.”
-Az egyik legégetőbb probléma az inkubátor ház fenntartása és a pályázatban vállalt
indikátorok teljesítése ami a mai gazdasági körülmények között nem lehetséges. Eddig
sikerült az irányító hatóságtól engedményeket kapnia a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek, de
nem lehet tudni ez a tolerancia meddig kérhető. Az inkubátor ház értékcsökkenése az
eredményt az első félévben közel 7.000eFt-tal csökkentette.
-A Kft építőipari tevékenysége a második probléma a veszteségek kialakulásában. A jelenlegi
gazdasági helyzetben amúgy is leszálló ágban lévő építőipar nem bírja el ennyi fő
alkalmazását. Át kell gondolni, hogy kell-e a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek ilyen létszámot
fenntartani.
- A kapott féléves beszámoló alapján megállapíthatjuk, hogy a Kft nehézségekkel küzd.
Jelenleg 11.481 eFt veszteséggel számol.
A félévi adatok ismeretében a költségek felülvizsgálatát megkezdték, a
társvállalkozásokhoz kapcsolódó transzferszerződések helyességét, a személyi állomány
szakmai összetételét átvilágítják.
A hatékony munkaszervezésre, a költségcsökkentésre, a költségminimalizálásra törekszenek,
várva a piac fellendülésére.

Gyomaendrőd, 2012-08-09

Nagyné Perjési Anikó
FB elnök
Melléklet: a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetőjének beszámolója.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

2012 / I. félévi üzleti beszámoló
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I. Általános ismertető a tárgyfélévi sajátosságokkal

A cég tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, aki a cég vezetésére ügyvezető
igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére és ellenőrzésére, a Képviselő Testület 3 tagú
felügyelő bizottságot delegál és könyvvizsgálót jelöl ki. A GYOMASZOLG Ipari Park KFT
tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A cég a címben
meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a
működéshez szükséges tárgyi feltételek.

A cég tevékenységi köre jelenleg építőipari kivitelezés, hulladékszállítás, temetkezési tevékenység
(kegyeleti szolgáltatás) temetőfenntartással, belvizes csatornák és műtárgyak létesítése és
karbantartása, út és járdafenntartás - karbantartás, anyag (beton)eladás, ingatlanhasznosítás és
bérbeadás, jövőt illetően egyéb vállalkozási - karbantartói tevékenység.
A cég szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és
mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány
kistelepülés önkormányzata.

A cég 49 fő alkalmazottal látja el feladatait a fentiekben jelölt tevékenységi körben, melyek tovább
részletezve a következők: magas-és mélyépítő ipari kivitelezés, építőipari és szakipari munkák,
beton készítés és helyszínre szállítás, szállítás és anyagmozgatási feladatok, ipari terület
bérbeadása és őrzése, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, hulladékszállítás,
önkormányzati utak kezelése, árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, holtágak
vízkezelése, temető fenntartás, temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás), a Gyomaendrődi
Ipari Park és az inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése.
A cég működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné Gyomaendrőd város és környéke építészeti
kultúráját, a város ipari parkját, és a helyi önkormányzat vagyoni értékeit. Küldetésének tekinti
továbbá a köz - és magánépületek, építmények, parkok, egyéb ingatlanok, szebbé, korszerűbbé,
tisztábbá és gazdagabbá tételét, a tartalom és forma harmóniájának elősegítését, a természeti és
földrajzi adottságokhoz való életviteli igazodást
A vállalkozás célja Gyomaendrőd város lakossága, a város intézményei, továbbá a városban és
Gyomaendrőd környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő
szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a cég eszköz állományának (gép, épület, egyéb
vagyonelemek) jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a
munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek folyamatos
korszerűsítése. A cég filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és
üzlettársainak a jelzett célokkal való azonosulása. A gazdasági rentabilitást „több lábon állással”
igyekszik biztosítani.
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Napjainkban a gazdasági társaságnál több lényeges szervezetalakítás, illetve racionalizálás van
folyamatban, melyek alapvetően a cég profiljának tisztítására és árbevételének növelésére,
stabilizálására irányulnak, vagy annak módosulásával függnek össze.
Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend 2012-ben rendkívül kedvezőtlen. A közel
5 éve tartó recesszió egyrészt súlyosan érinti az építőipart, másrészt a Gyomaendrőd város és
környékén az un. periféria hatás is kedvezőtlen feltételeket nyújt.
A városüzemeltetési tevékenységekre bár számottevő igény mutatkozik (út - járda – parkoló
fenntartás, temető korszerűsítés, stb.), azonban a fizetőképes kereslet csökkenését eredményezi
az önkormányzati források folyamatos apadása. A szociális bérlakások állaga folyamatosan romlik,
mert egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak rendelkezésre,
másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal
rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő
marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik. 2012 évben a temetkezési irodát
bevittük a „városba” és a temetői tevékenységben a sírásást a törvényi szabályozást figyelembe
véve kizárólag a cégünk végzi.
A vidéki hulladék szállítás megtartására a konkurens cégek piacbővítő törekvései miatt továbbra is
nagy figyelmet kell fordítani. Egyre nehezebb a valós ráfordításokat az árban érvényesíteni.
A cég legfontosabbnak ítélhető erőssége, hogy a munkamegosztásban a működésben
„összeszokott” alkalmazotti állománnyal rendelkezik. (Nincsenek „kiskönyves”, ideiglenesen
alkalmazott munkavállalók.) A cég kompetenciáit alapvetően a tulajdonos határozta meg, de
viszonylagos önállósággal is rendelkezik. A cég saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely
melletti területen (34 ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park. A telephelyen rendelkezésre állnak a
munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak.

Gyomaendrőd városában jelenleg 29 olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó
és nem lakó épület építése”. Összességében 69 vállalkozás folytat olyan építőipari tevékenységet,
amely azonos profilú a GYOMASZOLG KFT valamelyik szakipari profiljával (pl.: hideg-vagy meleg
burkolás, tetőfedés stb.) A konkurens cégek száma tehát a város lakosainak számához, de
elsősorban a fizetőképes kereslethez mérten viszonylag magas. Az építőipari ágazat - a
makrogazdasági előrejelzések alapján - rendkívül nehéz időszakot kénytelen megélni a beruházási
források szűkössége, az önkormányzati pénzeszközök vásárló értékének folyamatos csökkenése,
továbbá a lakosságnak az építőipari szolgáltatások igénybevételére való hajlandósága a
csökkenése miatt. Gyomaendrőd városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik. A gazdaságra
vonatkozó előre jelzések szerint 2012 évben az építőiparban az előző évi gazdasági mélypont
szintjén érzékelhető a kereslet alakulása.
A marketing stratégiánkat az előzőek figyelembe vételével célszerű kialakítani. A piac megtartása
érdekében nyomott árakon kényszerülünk munkát elvállalni. A cég a helyi médiák hasábjain
havonta hirdeti a vállalkozási tevékenységét, szakipari kapacitásait. Természetesen verbális
kommunikációs csatornákon is ajánljuk a cég szolgáltatásait. Évente egyszer országos és megyei
lapban, továbbá interneten nyújtunk valamilyen céges információt.
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A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi
tevékenységnél indokolt javítani.

Építőipari részlegeknél: vízszintes és függőleges burkolatok felületképzésénél a minőség javítása,
a munkaidő kihasználási tényező javítása, ezáltal a kivitelezési munkák átfutási idejének
csökkentése, ügyvezető - művezető - szakmunkás koordinációs kapcsolatok javítása, ezáltal az
„állásidő” csökkentése.
Temetkezési vállalkozásnál: a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség
fokozása, ügyfélfogadó iroda további korszerűsítése, a szolgáltatások körének gyarapítása.
Vidéki és alvállalkozói minőségben végzett hulladékszállításnál: a települési önkormányzatokkal a
koordináció javítása, vállalási határidőknek a korábbiaknál pontosabb betartása.
Alvállalkozói feladatkörben végzett munkák esetében az időbeli pontosság és a határidős
teljesítések követelményeinek több esetben nem tudott a cég eleget tenni. Építőipari árajánlatok
szolgáltatásánál a gyorsabb kidolgozás és a több alternatívás ajánlatok előzetes előkészítése a
legfontosabb vevői igény. Ezen követelmények teljesítésével tervezzük a cég image – ét javítani,
és az építőipar piacán a piaci részesedésünket a konkurensek rovására mérsékelten növelni. A
korábbi években a jelzett hiányosságok kedvezőtlenül motiválták a vevői megítélést. Az
alkalmazott áraink költség alapú árak. Építőipari árajánlatok megrendelésre történő
szolgáltatásakor - a csökkenő kereslet miatt - fel kell készülnünk az áralkukra és a cég számára „a
még elfogadható ár” gyors kalkulációjának kidolgozására. A költség alapú árképzés miatt csekély
mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására.
Építőipari munkamegrendelések esetében az árkalkulációt a kalkulációs csoport végzi. A vállalási
árat építőipari normatáblázatok és a szakipari csoportokra vonatkozó (általános költségeket is
tartalmazó) rezsi/óradíjak alapján határozzuk meg. Természetesen rendelkezik a cég előre
(általában egy évre) meghatározott (fajlagos) egységárakkal. (pl.: nyers beton árak, temetkezési
szolgáltatások és temetőüzemeltetés ártarifái stb.)
Az Inkubátorház bérbeadására tett erőfeszítések nem jártak eredménnyel, mert nincs érdeklődés
az épületegység iránt. A vasútépítéshez a Közgép Zrt keresett üzemi és irodahelységeket, több
alkalommal többféle variáció szerinti ajánlatot adtunk a megkeresésre, minden igényt kielégítő
változtatást vállalva, mégis magasabb lobbi győzött, és a beruházás irányító központja
Békéscsabán lesz, több telephely igénybevételével .
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi önkormányzat (tulajdonos)
a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető
határozza meg és szabályozza a szervezetre a munkamegosztást, hatáskör megosztást,
koordinációt és szervezeti felépítés. Az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői
értekezleteket tart, amelyeken ismerteti az időszerű feladatokat. 2012 évben a cég gazdasági
vezetőt alkalmaz a bizonylati rend és fegyelem további erősítése, a gazdálkodási információk
naprakész biztosítása és a gazdálkodás biztonsága, valamint pénzügyi ellenőrzés érdekében. A
feladatok ellátásánál jellemzően írásbeli koordinációs rendszer működik (munkamegrendelés,
költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, munkalapok, stb).
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II. Építőipari kapacitás lekötés alakulása 06-30-ig( teljesítése folyamatos)

Vállalt munka
megnevezése
Kis B. iskola térburkolat
Békés Drén HAKI csat.
Örménykút mosogató
elh.
Öregszőlő kerékpárút
jav.
Polg.Hiv. szolgáltatások
Ligetfürdő burk. jav.
Polg.Hiv.játszótér
Tüzoltóság bővítés
Hunya szolg lakás felúj.
Tótka-Ép Kft Mberény
Bucsa Phiv.
Borgula Kft Mb gépház
Hunya Alkotmány u útép
Hőterm Kft burkolat
Gye/Bartók- Fő u.villogó
Juhhodály/ nyáriszállás
Közúti Híd korlát
Füzesgyarmat vakolás
Hunya akna fedlap
Összesen:

munka
bruttó
összege
550 944
8 890 000

al
vállalkozó

saját
árbevétel

0
230 188

550 944
8 659 813

74 582

0

74 582

1 999 370
684 988
609 600
299 957
1 758 438
2 037 451
1 968 500
2 901 213
2 904 157
9 823 503
99 598
140 355
4 699 999
260 304
361 188
40 546
40 104 693

875 756
0
0
50 800
180 000
530 742
0
0
330 200
9 566 402
0
13 335
469 900
0
0
0
12 347 323

1 123 614
684 988
609 600
249157
1 578 438
1 506 709
1 968 500
2 901 213
2 573 957
257 101
99 598
127 020
4 230 099
260 304
361 188
40546
27 857 371

685 104
7 196 289
220 996
3 975 071
6 638 394
3 483 942
3 098 830
25 298 626

0
0
0
0
0
118 110
2 044 700
2 162 810

685 104
7 196 289
220 996
3 975 071
6 638 394
3 365 832
1 054 130
23 135 816

15 909 271
16 002
686 219
3 454 248
221 369
20 287 109

0
0
0
473 547
0
473 547

15 909 271
16 002
686 219
2 980 701
221 369
19 813 562

Város üzemeltetés
Útfenntartás
Temetkezés
Szökőkút fenntartás
Társtelepülés hull.száll.
Szippantás
Hótakarítás
Kátyúzás Gyoma
Összesen:
Bérleti díjak
Közszolg bérleti díj
Roza Kft
Vodafon zrt
Lourdes Honey Kft
Zöld Park Kft
Összesen:

Ingatlan kezelés
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Üzemeltetés
Karbantartás
Felújítás
Összesen:

600 000
3 705 860
1 049 071
5 354 931

lakbér terh.
lakbér terh.
42 601
42 601

600 000
3 705 860
1 006 470
5 312 330

2 114 517
1 090 404
300 000
221 567
3 726 488

0
0
0
0
0

2 114 517
1 090 404
300 000
221 567
3 726 488

94 771 847

15 026 281

79 745 566

Szolgáltatások
Beton eladás
Anyag eladás
Száll.+gép bérletbe adás
Egyéb szolgáltatások
Összesen:

Árbevétel összesen:

2012-07-01-től lekötött építőipari munkák: e/Ft
HAKI beruházás
9864
Térburkolat Gye vállalkozásnál 7362
betontér kialakítás vállalkozásnál 5000
nem aktivált saját beruházás
3581
III. Pénzügyi táblázat

Nyers eredménykimutatás:

e/ft

belföldi értékesítés nettó árbevétele
71750
elvégzett, de ki nem számlázott árbevétel
11614
Egyéb bevétel
5263
Anyagköltség
21256
Igénybe vett szolgáltatás
11648
Egyéb szolgáltatás
1290
ELÁBÉ
4632
Eladott közvetített szolgáltatás
8886
Anyagjellegű szolgáltatás
47713
Bérköltség
40501
személyi jellegű kifizetés
1471
bérjárulék
7943
Személyi jellegű ráfordítás
49915
Écs
7028
Egyéb ráfordítás
123
Üzleti tevékenység eredménye
-16152
Pénzügyi művelet bevétele
465
Pénzügyi művelet kiadása
750
Szokásos vállalkozási eredmény
-16437
év végi korrekciós tételek félévi hatása
4671
(écs, gar.alap,Inkubátorház bérleti díj támogatási korr.)
Kalkulált mérleg szerinti eredmény
-11766
6

A félévi adatok ismeretében a költségek felülvizsgálatát megkezdtük, a társvállalkozásokhoz
kapcsolódó transzferszerződések helyességét, a személyi állomány szakmai összetételét.
A hatékony munkaszervezésre, a költségcsökkentésre, a költségminimalizálásra törekszünk,
várva a piac fellendülésére.

Gyomaendrőd, 2012-08-06.
Fekete József
ügyvezető igazgató
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Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő
bizottságának munkájáról

Előzmény
2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa
úgy döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kívánják üzemeltetni
a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet. Így 2010. június 1-jével a Regionális
Hulladékkezelő Kft. átvette üzemeltetésre a létesítményt és eszközeit.
A társaság ügyvezető igazgatója, Berkes Zsuzsanna. A taggyűlés választja meg a társaság
felügyelő bizottsági tagjait, akik: Várfi András, Brlás János, Pákozdi János.
A felügyelő bizottság 3/2010. (IX.15.) számú határozatában Várfi András került
megválasztásra a felügyelő bizottság elnökének.
A felügyelő bizottság munkája
Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottsága ügyrend alapján végzi munkáját, melyet
a taggyűlés 2011. május 30-i ülésén a 6/2011. (V.30.) sz. határozatával elfogadta. A felügyelő
bizottság éves munkaterv alapján tartja üléseit.
A felügyelő bizottság 2011 és 2012 évben csak rendes ülést tartott a társaság székhelyén,
rendkívüli ülés nem volt. A felügyelő bizottság 2011/2012-ben az alábbi határozatokat hozta:
2011. évi Felügyelő Bizottsági határozatok
9/2011.(05.17.)
10/2011.(05.17.)

11/2011.(05.17.)

12/2011.(05.17.)

A FEB a 2011.05.17-i ülés napirendi pontjait elfogadta.
A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja a KFT. 2010.évi mérlegbeszámolóját és
felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a
taggyűlés elé terjessze.
A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
hozzájárul és támogatja, hogy a Kft 2010.évi
eredményének felhasználására készített fejlesztési
javaslatot a taggyűlés elé terjessze.
A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
a Kft vezetése által elkészített 2011.évi vonatkozó
üzleti tervet, azzal a feltétellel fogadja el, hogy a terv
kiegészítésre kerül a részletes alapadatokkal,melyet
így a taggyűlés elé terjeszthet a cégvezető.
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A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja, hogy az elkészített FEB ügyrend a taggyűlés
elé kerüljön megtárgyalásra, elfogadásra, továbbá a
FEB 2011.évi munkatervét is elfogadja.
14/2011.(05.17.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja Várfi András által tett felajánlást, mely alapján
lemond a felügyelő bizottsági elnöki megbízási díjáról.
15/2011.(VI.15.) A FEB a 2011.06.15-i ülés napirendi pontjait elfogadta.
16/2011.(VI.15.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
felhatalmazza a Regionális Hulladékkezelő Kft
ügyvezetését, hogy kezdje meg az illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel a tágyalásokata védelmi övezet
csökkentésének módosítására vonatkozóan
Gyomaendrőd Város, mint a Gyomaendrődi Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás gesztor önkormányzat
folyamatos egyeztetése és tájékoztatása mellett.
17/2011. (X.26.) A Felügyelő Bizottság a 2011. október 26-i FEB ülés napirendi pontjai elfogadta.
18/2011. (X.26.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja a 2011. I. félévi munkáról szóló beszámolót.
19/2011. (X.26.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
támogatja a Kft. vezetését abban, hogy a gyulaiak által
hulladékbefogadásra kiírt pályázaton részt vegyen, azzal
a kikötéssel, hogy a díj az önkormányzati díjjak alá nem mehet.
20/2011. (X.26.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja a tájékoztató és utasítja a Kft. vezetését arra,
hogy a technológia és a védőövezet módosításához
szükséges engedélyeztetést kezdje meg.
21/2011. (XII.01.) A Felügyelő Bizottság a 2011. december 1-i FEB ülés napirendi pontjai elfogadta.
22/2011. (XII.01.) A FEB a társaság álta javasolt 2012. évi hulladék
befogadási díját nem fogadja el.
23/2012. (II.01.)
A Felügyelő Bizottság a 2012. február 1-i ülés napirendi
pontjait elfogadta.
24/2012. (II.01.)
A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja a társaság 2012. évi üzleti tervét, melyet
elfogadásra javasolja a tulajdonos tagok képviselő
testületeknek és a taggyűlésnek.
25/2012. (IV.23.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
a 2012. április 23-i ülés napirendi pontjait elfogadta.
26/2012. (IV.23.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja a társaság 2011. évi mérlegét az alábbiak szerint:
- eszköz-forrás oldal egyezően: 79 560eFt
- adózás előtti eredmény: 2 382 eFt
- mérleg szerinti eredmény: 2 382e Ft
Továbbá a Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő
Bizottsága javasolja a tulajdonos képviselő-testületeknek
és a taggyűlésnek, hogy a 2011. évi mérleg szerinti
eredmény eredménytaltalékba való elhelyezését.
27/2012. (IV.23.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
elfogadja a 2012. évi Felügyelő Bizottsági munkatervet.
28/2012. (IV.23.) A Regionális Hulladékkezelő Kft Felügyelő Bizottsága
az ügyvezető által javasolt külső befogadási díjat
tárgyalásra alkalmasnak tartja. FEB utasítja az ügyvezetőt
a díj taggyűlés elé terjesztésére.
13/2011.(05.17.)
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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak. A Konzorcium
célja és feladata: az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül a lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátása feltételeinek megteremtése összefogással, pályázati
támogatások igénybevételével.
Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről
szóló 98/83/EK irányelvet, melynek érvényesítése az Európai Uniós csatlakozás után
Magyarország számára is kötelezővé vált. Az irányelv határértékeinek egyes paraméterei
szigorúbbak, mint a korábbi hazai szabvány által előírt határértékek.
A hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25) Korm. rendelet foglalja össze.
A projekt által kitűzött célok
A Projekt keretében a régió összes településén lehetővé válik az egészséges ivóvíz
szolgáltatása, melynek minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben
meghatározott kémiai komponensek határértékeinek.
Javul a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökken a másodlagos
szennyeződések lehetősége, valamint a vízveszteség mértéke.
Településünk a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerhez tartozik. (KBRVR)
Ezen rendszeren levő települések önkormányzatai 2010 márciusában megalakította a KözépBékési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A Társulásnak 44 tagja van.
Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának keretében a KBRVR bővítésére, a
vízminőség javítására elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációk készültek.
A pályázói kör vízellátásának alapja a meglévő Közép-Békési Regionális Vízellátó rendszer
jelenlegi kiépített állapota. A távlati vízigények a rendszer bővítése nélkül is szükségessé
teszik a vízbeszerzés bővítését, az Újkígyósi vízmű telepen lévő víztisztító technológia
bővítését, és az úgynevezett Mezőberényi távvezetéki ág keresztmetszeti megerősítését
(párhuzamos vezetéképítés).
Az elmúlt évben a Békés Megyei Vízművek Zrt. felvette a kapcsolatot az Aradi Vízművekkel
és kidolgozásra kerül, hogy a határon túlról (szintén a Maros hordalékkúpjáról, az Aradtól
északra eső területen) az elmúlt években készített kúttelepekről kapjon a megye jó minőségű,
olcsóbb vizet.
A FŐMTERV Zrt. elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt, hidrogeológiai vizsgálatokat,
műszaki-gazdasági vizsgálatokat. A tanulmány kimutatta, hogy összességében kedvezőbb az
Aradi vízátvezetés, mint ha csak a hazai vízbázisra épülne a program.
Az „ Aradi víz” tisztítási technológiájának beruházási, üzemeltetési költsége kedvezőbb,
figyelembe véve, hogy az aradi víz vízminősége jobb, jelentősen kevesebb az arzéntartalma.
Várhatóan a vízdíjak emelkedése is kisebb mértékű lenne. A Vízművek Zrt. és az Aradi
Vízügyi Társaság Rt. a vízátadással kapcsolatos feladatokra egy vegyesvállalat hoztak
létre.

Az NFÜ jelezte, hogy az ivóvíz minőségének javítását célzó két pályázatot („víztisztításos
pályázat”, „aradi vízátvezetéses projekt”) nem tudja párhuzamosan kezelni. Ennek
eredményeképpen a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Elnökség tagjai határozatot hoztak arról, hogy
az NFÜ-vel és KSZ-el való egyeztetés után kezdeményezik a víztisztításos pályázat
visszavonását.
A Társulás tag önkormányzatai a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumhoz a
„víztisztításos” pályázat előkészítési szakasza keretében befizetett tervezési hozzájárulás
fennmaradó összegének visszafizetését a Társulás folyószámlájára történő átutalással kérték, így
biztosítva az „aradi vízátvezetéses” projekt tervezési költségeit.
Az E.K. Nonprofit Kft. 2012. május 18-án a Békés Megyei Társulások Konzorciuma nevében
benyújtott pályázatot befogadta, és tartalmi ellenőrzésére bocsájtotta.
Projekt rövid összefoglalása:
A rendszer megállapítása az Aradi , a Kevermes – Lőkösházi, a Medgyesbodzási és a
Csanádapácai vízbázison kitermelt vízzel valósult meg. Az így kialakult rendszerben a
termelőtelepeken kialakított létesítmények alkalmazásával, a kitermelt víz megfelelő arányú
keverésével, tisztítás-technológia alkalmazása nélkül állítható elő a szolgáltatásra alkalmas
minőségű és a vízigényeket kielégítő mennyiségű víz. Az érintett települések – Geszt kivételével
– a regionális rendszerhez kapcsolódva távvezetéken kapják a megfelelő mennyiségű és
minőségű vizet. Geszten a megfelelő mennyiségű és minőségű víz szolgáltatása érdekében a
meglévő vízbázis felújítása és tisztítás - technológia alkalmazása történik
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rá eső 2012. évi működési hozzájárulást április 4-én
átutalta. Az átutalt összeg: 1 798 000 HUF.

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 16.

Várfi András s.k.
Polgármester

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2012. év második félévének munkaterve
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület 2012. második féléve munkatervére vonatkozó javaslatot. Az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 12. §-hoz fűzött kommentár szerint a testületnek nem kötelező
munkatervet elfogadni. A fenti jogszabályban erre vonatkozó jogszabályi előírás nem található. Az Ötv. szerint erre
vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályában alkothat. A fentieknek
megfelelően figyelemmel az SZMSZ-ben foglaltakra, összeállításra került a testület 2012. második féléve
munkatervének javaslata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a Képviselő-testületi
ülés napirendi pontjaira a Képviselő-testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot, és a munkatervet a testület
szabadon módosíthatja.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
munkaterv elfogadását.

Döntési javaslat
"Második félévi munkaterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012 második félévének munkatervét az alábbiak szerint elfogadja,
figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra:
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM TERVEZETE
2012. második félév
Augusztus 30.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosítása a
Magtárlaposi félkész lakások szolgálati lakássá minősítése valamint a lakásgazdálkodási koncepcióban
megfogalmazott célok megvalósítása érdekében (szociális bérlakások pályázati feltételeinek módosítása,
kaució bevezetése stb.)
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
2012. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
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Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi Bizottság
Tájékoztató a kötvény lekötéséből származó hozam 2012. második negyedévi alakulásáról
Hivatali felelős:
1)
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1)
Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Kitekintés a 2013-as évben várható változásokra a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat ismeretében
Hivatali felelős:
1)
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1)
Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok
elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit, Lévai Éva köztisztviselők
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Önkormányzati tulajdonban lévő vagyon felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésének áttekintése, irányításuk
felülvizsgálata, szervezeti változással, tevékenységi körök elválasztásával, átcsoportosításával elérhető
eredményesebb működési forma kialakítása
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető, dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Önkormányzattól állandó megbízást kapott önkormányzat képviseletében eljáró személyek beszámolója
(felügyelőbizottság, társulások)
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Óvodai feladatellátással kapcsolatos közhasznúsági és bérleti szerződés megszűnéséből adódó
elszámolásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit, és Csényi István köztisztviselők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Óvodák és az oktatási intézmények intézményvezetőinek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Turisztikai fejlesztésekről szóló pályázat benyújtásáról döntés (DAOP-2.1.1/J-12)
Hivatali felelős:
1.) Weigertné Szilágyi Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Települési esélyegyenlőségi terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Szeptember 27.
A helyi szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálata a 2013. évre szóló költségvetési törvény illetve a járás
törvény ismeretében (kötelező és önként vállalt feladatok áttekintése)
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
A 129/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozat végrehajtása: a Vízmű sori bérlakások felszámolására vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány készítése
Hivatali felelős:
1.) dr. Tímár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Mezőőri, közterület felügyelői, valamint település őri feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) dr. Timár Andrea osztályvezető, Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról, annak
szervezeti változásáról
Hivatali felelős:
1.) dr. Timár Andrea osztályvezető, Szabóné Galambos Éva köztisztviselő, Fekete József ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gyomaendrőd Város bel- és külterületi holtágainak védelméről szóló 22/1992. (VII. 1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) dr. Timár Andrea osztályvezető, Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) dr. Timár Andrea osztályvezető, Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Könyvtári ellátás szervezetére koncepció kidolgozása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő, Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Családsegítő feladatok ellátásával kapcsolatos intézmény kialakítása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő, Czikkely Erika intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
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2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
2.) dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
A zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 108/2010. (II. 26.)önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
2.) dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Állami és az Önkéntes Tűzoltóságok beszámolója
Október 25.
Egészségügy helyzetéről beszámoló különös tekintettel a járóbeteg szakellátás szervezeti változására,
illetve a háziorvosi feladatellátásra
Felelős:
1.) Intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Az önkormányzat 2012. évi három-negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1)
Valamennyi bizottság
Temető, holtág üzemeltetési valamint útkezelői feladatok teljesítéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető
2.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
A fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
2.) dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a parlagfű terjedésének visszaszorítása érdekében elvégzett feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő
2.) dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
November 29.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolója az önkormányzati tulajdonú bérlakások karbantartási és felújítási
munkálatairól, 2013. évre szóló felújítási terv elkészítése
Hivatali felelős:
1.) Fekete József ügyvezető igazgató
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata az önálló orvosi tevékenységről szóló törvényben
szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi bizottság
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság
2013. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Tájékoztató az önkormányzat által kibocsátott kötvény felhasználásáról, 2012 harmadik negyedévi
hozamának alakulásáról
Hivatali felelős:
1)
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1) dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdaság, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdaság, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
December 20.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési
kérelme
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tájékoztató az intézményfinanszírozás 2012. januártól-novemberig terjedő időszakának alakulásáról
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
87

1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Beszámoló a 2012 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Weigertné Szilágyi Erika köztisztviselő
2) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Ipari park helyzetéről beszámoló
Hivatali felelős:
1) Fekete József ügyvezető
2) dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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