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Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 44. §-45. §-

ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (1)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 

51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (1)-(3) bekezdésében, 57. § (1) - 

(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 84. § (2) 

bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a 

helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 

törvény 9. § (2) bekezdésében és 9.§ (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. Törvény 20. § (2) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés d) pontjában és 47. 

§ (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva saját működésének szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában [a továbbiakban 

SZMSZ. ] az alábbiak szerint határozza meg: 
 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Alapvető rendelkezések 

1. § 
 

(1)  Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Ágasegyháza Község Önkormányzata [a 

továbbiakban: Önkormányzat] 

(2)  Az Önkormányzat székhelye: 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 

(3)  Az Önkormányzat illetékességi területe: Ágasegyháza Község közigazgatási területe. A 

település fontosabb adatait, rövid bemutatását az SZMSZ. 1. számú függeléke 

tartalmazza 

(4)  Az Önkormányzat hivatalának megnevezése: Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal. [a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal] 

(5) Az Önkormányzat jogi személy 
 

2. § 
 

(1)  Az Önkormányzat jelképeit, a címert, a zászlót és a pecsétet, továbbá ezek 

használatának rendjére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.   

(2)  Az önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására 

vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza. 

(3)  Az Önkormányzat hivatalos lapjára, valamint a honlapjára vonatkozó szabályokat külön 

rendelet állapítja meg 
 

2. Az Önkormányzat feladatai és azok ellátásában résztvevők 

3. § 
 

(1)  Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben [a továbbiakban: Mötv.] és az ágazati törvényekben 

meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat, amelyek felsorolását az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 (2)  Az Önkormányzat által a bizottságokra, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott 

hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.  

(3)  Az Önkormányzat feladatainak eredményes megoldása érdekében – a kölcsönös érdekek 

alapján – együttműködik a megyei önkormányzattal, más települési önkormányzatokkal, 

az illetékességi területén működő önkormányzati szövetségekkel és civil szervezetekkel.  
 



II. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 
 

3. Általános rendelkezések 

4. § 
 

(1)  A Képviselő-testület tagjainak száma – ideértve  a polgármestert is – 7 fő. A tagok 

névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza. 

(2)  A Képviselő-testület a döntéseit ülésein hozza meg. 

 (3)  Az ülések típusai:  

a)  alakuló ülés,  

b)  rendes ülés,  

c)  rendkívüli ülés.   
 

4. Az alakuló ülés  

5. § 
 

Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:  

a)  a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások 

eredményéről,  

b)  a képviselők eskütétele,  

c)  a polgármester eskütétele,  

d)  a polgármester programjának ismertetése,  

e)  a polgármester illetményének megállapítása,  

f)  az alpolgármester megválasztása. 
 

5. A rendes ülés 

 6. § 
 

A Képviselő-testület  szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal – éves munkatervének 

megfelelően – az Önkormányzat székhelyén (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó 

alatt) található Tanácsteremben, lehetőség szerint a hónap utolsó keddi napján ülésezik. 

Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Képviselő-testület 

ülése az Önkormányzat székhelyén kívüli más helyiségben is megtartható. 
 

6.  A rendkívüli ülés 

  
(1)  A Képviselő-testületet 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a Mötv. 44. §-ában 

meghatározott esetekben. Az ilyen okból szükségessé vált rendkívüli ülést a 

polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 

napirendjének meghatározásával.  

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával a 

polgármester halaszthatatlan ügyben, indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze.  

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgyú 

előterjesztés vehető fel, amely az ülés összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá 

tenné.  

 

7. A munkaterv 

8. § 
 

(1)  Az Önkormányzat a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében éves munkaterv 

alapján végzi a munkáját. 

(2)  A munkaterv tartalmazza: 



a)  a Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét 

b)  a tervezett napirendi pontok előterjesztőit 

c)  a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását; 

d)  a tervezett napirendi pontot előkészítők, véleményezők megjelölését. 

(3)  A munkaterv tervezetét a január hónapban megtartott képviselő-testületi ülés 

időpontjára a Polgármester állítja össze. Az új képviselő-testület megválasztását követő 

első alkalommal a munkaterv a ciklusprogrammal együtt kerül előterjesztésre. 

(4)  A munkaterv tervezetével kapcsolatosan a testület tagjai, tisztségviselői, a Polgármesteri 

Hivatal ügyintézői január 3. hetével bezárólag tehetnek javaslatot. 

(5)  A munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet 

összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról. 
 

8.  Az ülés résztvevői 

9. § 
 

(1)  A Képviselő-testület ülésein a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely 

magában foglalja a tanácskozás jogát is. 

(2)  A Képviselő-testület üléseire  meg kell hívni: 

a)  a képviselőket; 

b)  a jegyzőt; 

c)  az illetékes országgyűlési képviselőt 

d)  a lakosság civil-, és érdekképviseleti szervezeteinek képviselőit, az 

önkormányzat intézményeinek vezetőit, az őket érintő kérdések 

tárgyalásához; 

g)  a Polgármesteri Hivatal napirendi pont szerint illetékes előadóját  

(3)  Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan: 

a)  a jegyzőt; 

b)  az illetékes országgyűlési képviselőt; 

c)  a lakossági, civil és érdekképviselet szervezetek képviselőit, az 

önkormányzati intézmények vezetőit, az őket érintő kérdések tárgyalása 

során  

d)  a tanácskozási joggal felruházott - polgármester, jegyző által meghívott - 

személyeket. 
 

9. A Képviselő-testület üléseinek összehívása 

10. § 
 

(1) A Képviselő-testület rendes, rendkívüli, valamint alakuló ülést és közmeghallgatást tart. 

(2)  A Képviselő-testület rendes üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az 

Alpolgármester, ezek – egyidejű – akadályoztatása esetén pedig  az ügyrendi bizottság 

Elnöke hívja össze.  

(3)  Az ülések meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket 

a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi joggal 

jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt időben, de 

lehetőség szerint legalább 4  nappal előtte megkapják. 

(4) Az ülések meghívója, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések a 

képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak számára digitális adathordozók útján is 

megküldhető. 
 

 

 

11. § 



 

A képviselő-testületi ülések időpontjáról – ha törvény, vagy az SZMSZ másként nem 

rendelkezik – a lakosságot az ülés előtt legalább 4 nappal az Önkormányzat  hirdetőtáblán 

elhelyezett hirdetmény útján   tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi 

ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet a 

Polgármesteri Hivatalban megtekinteni.  
 

10. A képviselő-testület ülései, zárt ülés elrendelése 

12. §  
 

(1)  A Képviselő-testület ülései nyilvánosak. A hallgatóság az ülésen csak az erre a célra  

kijelölt helyen foglalhat helyet.  
 

(2)  A Képviselő-testület kivételesen  

a)  zárt ülést tart: Választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az 

érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati 

hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, és jogszabályban 

meghatározott esetekben; 

b.)  zárt ülést tarthat: a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené, és 

jogszabályban meghatározott esetekben 

(3)  A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt. 

Törvény előírhatja, mely esetekben kötelező az érintett és a szakértő meghívása. A 

könyvvizsgálót a véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben meg kell hívni a zárt 

ülésre. 

(4) A zárt ülésen résztvevőket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint titoktartási 

kötelezettség terheli. 
 

11. Az ülések vezetése 

 13. §  
 

(1)  A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 

vezeti.  

(2)  A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg 

mindkettejük tartós akadályoztatásuk esetén az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze és 

vezeti a Képviselő-testület ülését.  

(3)  Tartós akadályoztatásnak minősül: 

a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat, 

b)  büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,  

c)  30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság. 

(4)  A polgármester a testületi ülés vezetése során:  

a)  megállapítja az ülés határozatképességét,  

b)  tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, 

határozatok) végrehajtásának állásáról,  

c)  ismertetést ad a részére átruházott hatáskörben hozott döntésekről,  

d)  előterjeszti az ülés napirendjét.  
 

 

12. A Képviselő-testület határozatképessége 



14. §  
 

(1)  A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha jelenlévő tagjainak száma legalább 4 fő. 

(2) A  határozatképesség folyamatos figyelemmel kísérése a polgármester feladata. 

Amennyiben megállapítja a határozatképesség hiányát, akkor a Képviselő-testület ülését 

azonnal berekeszti. 

(3)  A határozatképtelenség miatt elmaradt testületi ülést új meghívó kiküldésével 4 napon 

belüli időpontra hívja össze a polgármester.  

(4)  Amennyiben az ülés napirendjének elfogadása után következik be a 

határozatképtelenség, úgy a nem tárgyalt előterjesztések a következő ülés napirendjéhez 

kerülnek felvételre, kivéve a sürgősségi eseteket, mert akkor a (2) és (3) bekezdések 

szerint kell eljárni. 

(5)  A Képviselő-testület a napirendről vita nélkül, egyszerű szavazattöbbséggel határoz.  
  

13. Előterjesztés 

15. § 
 

(1)  Előterjesztésnek minősül: 

a)  minden a munkatervbe felvett és új – a tervezett napirenden kívüli – anyag 

b)  a (2) bekezdésben meghatározottak által előzetesen javasolt rendelet-

tervezet, határozattervezet, beszámoló és tájékoztató. 

(2)  Előterjesztés benyújtására jogosult: 

a)  a polgármester;  

b)  a témakör szerint illetékes bizottság elnöke  

c)  a Képviselő-testület tagja;  

d) a Jegyző. 

(3)  A Képviselő-testületi ülésre az előterjesztés a (4) bekezdésben foglalt kivétellel írásban 

kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző 

5. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik 

valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti 

az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.  

(4)  Szóbeli előterjesztést kivételesen, a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott 

döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban 

kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.  

(5)  Az előterjesztés főbb elemei:  

a.) az első részben kell meghatározni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni 

kell az előzményeket (testületi megállapodásokat, a hozott határozatok 

eredményeit), a tárgykört rendezőjogszabályokat, az előkészítésben 

résztvevők véleményét, és mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, 

tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést, és a döntést 

indokolják.  

b.) A második rész az egyértelműen megfogalmazott határozat-tervezetet 

tartalmazza a végrehajtásért felelősök megnevezésével és a határidők 

(részhatáridők) megjelölésével (év, hónap, nap).  

 

14. Sürgősségi indítvány 

16. § 
 

(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában 

nem szerepel. 



(2)     Sürgősségi indítványt a 15. § (2) bekezdésében meghatározott személyek nyújthatnak 

be.   

(3) A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – minősített többséggel, soron kívül 

dönt az előterjesztés  tárgyában.  

(4)  A sürgősségi indítvány feltételei:  

a.) Sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indokolásával - legkésőbb 

az ülést megelőző nap nyújtható be a polgármesternél. Sürgősségi indítványt 

nyújthat be: a polgármester, alpolgármester, a bizottságok elnökei, a 

települési képviselők és a jegyző.  

b.) Ha a polgármester vagy valamely képviselő ellenzi az azonnali tárgyalást, 

akkor a sürgősség kérdését - a napirend lezárása után - vitára kell bocsátani. 

A polgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak 

a sürgősség tényének rövid indokolására.  

c.) Ha a Képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt 

egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, és a napirendek 

meghatározásakor kell állást foglalni arról, mikorra tűzik napirendre, 

illetőleg hányadik napirendként.  
 

15. A napirend tárgyalása 

17. § 
 

(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit 

vitát, melynek során:  

a.) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet  

b.) az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők 

kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni. 

(2)  A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor, legfeljebb 3 percben. 

Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem 

haladhatja meg. Az időtúllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.  

(3)  A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.  

(4)  Az önkormányzati bizottság bármely előterjesztéshez - az ezekhez benyújtott módosító 

javaslatokat is értékelő- ajánlást nyújthat be a Képviselő-testülethez.  

(5)  Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig 

megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Ha a 

képviselőmódosító javaslatát megváltoztatja, akkor a polgármester azt újabb 

javaslatként véleményezésre a tárgy szerint érintett bizottságnak átadja.  

(6)  A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja 

tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a 

napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.  

(7)  A vita lezárása után a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 

törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.  

 

16. A Képviselő-testület döntései, a szavazás módja 

18. § 
 

(1)  A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati 

javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő 

indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében -, majd az eredeti javaslatról.  

(2)  A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata 

szükséges. A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni személyes 



érintettségét. A kizárásról az érintett települési képviselőkezdeményezésére vagy 

bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  

(3)  Minősített többség szükséges:  

a.) önkormányzati rendeletalkotáshoz,   

b.) az Önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének 

meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, 

kinevezéshez, megbízáshoz,  

c.) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti 

szervhez való csatlakozáshoz,  

d.) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, 

nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáshoz,  

e.)  intézmény alapításhoz,  

f.)  a képviselő kizárásához,  

g.)  zárt ülés  elrendeléséhez,  

h.)  a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához,  

i.)  a polgármester elleni kereset benyújtásához,  

j.)  az SzMSz-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez.  

(4)  A képviselőtestület döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.  

(5)  Titkos szavazást köteles tartani, illetőleg tarthat a Képviselő-testület mindazokban az 

ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetőleg tarthat, továbbá a 20. § (1) 

bekezdésében meghatározott ügyekben.  

(6)  A polgármester nyomatékosan felhívja a figyelmet a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és 

azzal      kapcsolatos titoktartási kötelezettségre.  

(7)  A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell, kivéve az 

önkormányzati hatósági ügyeket figyelemmel az adatvédelmi törvény szabályaira. 

Ugyanakkor biztosítani kell a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvántartott adatok 

megismerésének lehetőségét is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. 
(8)  Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:  

a)  törvény írja elő  

b) a képviselők 1/4-e kéri  
c.)   a Polgármester és a bizottsági elnök kéri.  

(9)  A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a testületi tagok nevét, a 

jelenlévő tagok pedig nevük  felolvasásakor "igen"-nel vagy "nem"-mel szavaznak, 

illetőleg tartózkodnak a szavazástól. 

(10)  A név szerinti szavazásról mindig kötelező jegyzőkönyvet készíteni. A külön hitelesített 

névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

(11)  A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye 

felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik képviselő kéri, a polgármester a szavazást 

köteles megismételni. 

(12)  A Képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – 

folyamatos sorszámmal és évszámmal és kihirdetésének dátumával kell ellátni a 

következők szerint: „ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

__sorszám/__év.  (__hó.___nap) Kt. számú határozata” 

(13)  A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal betűrendes nyilvántartást vezet. 

(14)  Az SzMSz szerint kihirdetett határozatokat és egyéb döntéseket értelemszerű 

időpontban, de legkésőbb a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 napon belül el kell 

küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szervezeteknek. 

(15)  A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket a jegyző – a végrehajtásért 

felelősök közreműködésével – készíti elő és terjeszti a Képviselő-testület elé. 



17. A titkos szavazás módja 

19. § 
 

(1) Titkos szavazást kell tartani azokban az ügyekben, amelyekben ezt jogszabály elrendeli, 

így különösen: 

a)  választás,  

b)  kinevezés,  

c)  felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, valamint  

e)  fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetés kiszabása) esetén. 

(2) Titkos szavazás eljárása: borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiség és urna 

igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely 

tartalmazza:  

a)  a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,  

b)  a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,  

c)  a szavazás során felmerült körülményeket.  

(3)  Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást a Képviselő-testület 

következő ülésén lehet megismételni, amennyiben a késedelem nem jár törvényi 

határidő megsértésével. 

(4)  A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja 

el. 
 

18. Interpelláció 

20. § 
 

(1)  Az interpelláció valamely probléma felvetése és kifejtése a Képviselő-testület ülésén és 

az ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a polgármesterhez, a jegyzőhöz, a 

bizottság elnökéhez címezve 

(2)  Interpellálni a Képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati 

ügyben lehet.     

(3)  A képviselő az interpellációt visszavonhatja. Ha a képviselő az interpelláció 

elhangzásának a napirend szerint várható időpontjában nincs jelen, s távolmaradását 

előzetesen indokolva nem mentette ki az interpellációt visszavontnak kell tekinteni. 

Kimentés esetén az interpelláció elmondására a polgármester új időpontot tűz ki. 

(4)  Az interpellációra Képviselő-testület ülésén kell választ adni. Az interpellált személy 

indokolt esetben tizenöt napon belül írásban ad választ. Az írásbeli választ minden 

képviselőnek meg kell küldeni. 

(5)  Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a  Képviselő-testület vita 

nélkül dönt. 

(6)  Ha a választ a Képviselő-testület nem fogadja el, dönt a további teendőkről. Az 

interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendelhet el, melynek végrehajtását a tárgy 

szerint illetékes bizottságra bízza. 

(7)  A vizsgálat eredményről szóló jelentést a bizottság elnöke a Képviselő-testület soron 

következő rendes ülésén terjeszti a testület elé. A jelentés elfogadásáról a 

képviselőtestület vita nélkül dönt. 

(8)  Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell venni. 

(9)  Az interpellációkról a jegyző rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.  
 

 

 

 

 



19. Kérdés 

21. § 

 

 (1)  Kérdés az Önkormányzat hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítés 

jellegű felvetés. 

(2)  A kérdés benyújtásának és megválaszolásának elintézésére a 20.§ rendelkezéseit kell 

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem 

határoz. 

20. Az ülés rendje 

22. § 
 

(1)  A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során: 

a.)  figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a 

tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ 

b.)  ismételt figyelmeztetés után az adott téma vonatkozásában megvonja a 

hozzászólótól a  szót, 

c.)  rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához méltatlan 

magatartást  tanúsít.  

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok vonatkozásában a tanácskozás rendjének 

megzavarása esetén a polgármester rendre utasítja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás 

esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.  

(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.  
 

21. A jegyzőkönyv 

23. § 
 

(1) A Képviselő-testület üléseiről írásbeli jegyzőkönyv készül 3 példányban. 

(2) A jegyzőkönyv – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi törvény [Ket.] vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása 

mellett – a Mötv.-ben meghatározottakon túl tartalmazza még a képviselő kérése alapján 

külön feltüntetve a képviselő véleményét, az elhangzott interpellációt, az arra adott 

szóbeli válasz lényegét, az interpelláló véleményét, és a Testület döntését. Tartalmazza 

még a napirenden kívül felszólaló nevét, a felszólalása lényegét, továbbá az  elhangzott 

bejelentések lényegét.  

(3)  A jegyzőkönyv mellékletei: 

a)  az ülésre szóló meghívó,  

b)  az előterjesztések és azok mellékletei,  

c)  a névszerinti szavazás névsora,  

d)  titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,  

e)  a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz,  

f)  a jelenléti ív.  

(4) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írják alá. 

(5) A Képviselő-testület ülésén résztvevők számára két napot biztosítani kell arra, hogy  a 

jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatalban megtekintsék, azzal összefüggésben 

módosítást, kijavítását kezdeményezzenek, kiegészítést kérjenek, illetőleg észrevételt 

tegyenek. A jegyzőkönyvvel összefüggésben felmerült kezdeményezést, kérelmet, 

indítványt, észrevételt szükség esetén írásba kell foglalni és azt mellékelni kell a 

jegyzőkönyvhöz. 

(6) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző megküldi a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatalhoz. 



(7)  A választópolgárok – a zárt ülések kivételével –  a Polgármesteri Hivatalban 

tekinthetnek be a képviselő-testületi ülések előterjesztésébe és ülésének 

jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről – a Mötv. és a Ket. vonatkozó rendelkezései szerinti – 

külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(8)  A zárt ülések jegyzőkönyvének eredeti példányát a titkos ügyiratokra vonatkozó 

rendelkezések szerint kell kezelni. A zárt ülések jegyzőkönyvébe betekinthet a jegyző, 

illetőleg az ügyirat kezelő jelenlétében a képviselő. 

(10)  A képviselő-testület üléseiről készült hangfelvételt – a jegyzőkönyvnek a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatalhoz. történt felterjesztés követően – hat hónapig kell megőrizni. 
 

22. Összeférhetetlenségi eljárás 

24. § 
 

A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Képviselő-

testület Ügyrendi Bizottságának adja át kivizsgálásra. Az Ügyrendi Bizottság a vizsgálat 

eredményét – törvény eltérő rendelkezése hiányában – döntés céljából a Képviselő-testület  

elé terjeszti.  
 

23. A közmeghallgatás 

25. § 
 

 (1)  A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen a helyi 

lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdést és 

javaslatot tehetnek.  

(2)  A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról 15 nappal előtte az érdekelteket a 

Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján, vagy az Önkormányzat  honlapján hirdetmény 

útján értesíteni kell.  

(3)  A közmeghallgatást a polgármester vezeti és gondoskodik az ülés rendjének 

fenntartásáról.  

(4)  A közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az annak tárgyában 

feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságnak, tisztségviselőnek ki kell adni kivizsgálás 

céljából. Az érintett 15 napon belül köteles írásban válaszolni a kérdezőnek, melyről a 

Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell.  
 

III. FEJEZET 

A KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSEI 
 

24. Rendelet 

26. § 
 

(1)  A Képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél – 

alapelveket, szempontokat állapíthat meg.  

(2)  A rendelet-tervezetet és annak indokolását (a továbbiakban: tervezet) a Polgármesteri 

Hivatal a jegyző irányításával készíti elő.  

(3)  A tervezet elkészítéséhez szükséges egyeztetést, véleményeztetést a jegyző folytatja le. 

Ezen szervek és szervezetek körét – a törvényben meghatározott véleményezési jog 

biztosítása mellett – a polgármester határozza meg.  

(4)  A tervezetet – a jegyző törvényességi véleményével együtt – a tárgykör szerint érintett 

bizottság elé kell terjeszteni.  

(5)  A jogszabályban, valamint a Képviselő-testület által meghatározott esetekben a rendelet-

tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az Önkormányzat honlapján.  



(6)  Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet 

tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.  

(10)  Nem lehet társadalmi egyeztetésre bocsátani  

a)  az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról 

szóló rendelet-tervezetet,  

b)  a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályait meghatározó, a 

köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival 

kapcsolatos rendelet-tervezetet, valamint  

c)  a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 

fűződik.  
 

27. § 
 

(1)  Rendelet-tervezetet a polgármester, alpolgármester, bizottsági elnök és a jegyző 

terjeszthet a Képviselő-testület elé.  

(2)  A rendelet-tervezetet indokolással együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, mellel 

egyidejűleg tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az előkészítés és a véleményezés 

során felvetett, de a tervezetben fel nem vett kisebbségi javaslatokról - utalva a mellőzés 

indokaira is.  
 

28. § 
 

 (1)  A rendeleteket a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során 

történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 

megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (továbbiakban: KIM rendelet) 9. 

§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megjelölni.  

(2)  A Képviselő-testület által elfogadott rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal 

hivatalos hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.  

(3)  A rendelet irattári példányát kihirdetési záradékkal kell ellátni.  

(4)  A rendeletet törvényben meghatározottakon túl meg kell küldeni azon szerveknek, 

szervezeteknek és intézményeknek is, amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört 

állapít meg.  
 

25. Határozat 

29. § 
 

(1)  A határozatokat a KIM rendelet 13. §-ban foglaltak szerint kell megjelölni.  

(2)  A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős szerv nevét, a végrehajtás határidejét.  

(3)  A végrehajtásért felelősek lehetnek:  

a)  a polgármester, az alpolgármester,  

b)  a bizottság elnöke,  

c)  a jegyző.  
 

(4)  A Képviselő-testület határozatait meg kell küldeni a végrehajtásért felelős és az érintett 

személyek részére. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.  

(5)  A határozat végrehajtásáról a felelős a határidő lejárta után beszámol a Képviselő-

testületnek.  

(6)  A normatív határozatot az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

 

 

 

 
 



IV. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAIRA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI 

TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 

25. Polgármester 

30. § 
 

(1)  A polgármester a megbízatását főállásban látja el. A polgármester polgármesteri 

esküjének megfelelően képviseli a Képviselő-testületet. Az államigazgatási 

tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.  

(2)  A polgármester szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az 

Önkormányzat működését. Biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a 

közakarat érvényesülését. Gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, a 

helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 

kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és civil szervezetek 

vezetőivel.  

(3)  A polgármester szervezi az Önkormányzat és az állami szervek kapcsolatait és 

együttműködését, az önkormányzat külföldi kapcsolatait.  

(4)  A polgármester összehangolja Képviselő-testület és a bizottságok működését. 

(5)  A polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek. 
 

25. Alpolgármester 

31. § 
 

 (1)  A Képviselő-testület a saját tagjai közül – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel – a polgármester helyettesítésére, munkájának alpolgármestert 

választ.  

(2)  Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban végzi.  

(3)  Az alpolgármester feladatköreit a polgármester határozza meg  
 

26. Jegyző 

32. § 

 

 (1)  A jegyző – a polgármester irányításával – vezeti a Polgármesteri Hivatalt, biztosítja a 

képviselők munkájának tárgyi és személyi feltételeit.  

(2)  Előkészíti a képviselő-testületi előterjesztéseket, valamint a Polgármesteri Hivatal tárgy 

szerint érintett szervezeti egységén keresztül a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket. 

Ellátja a Képviselő-testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat.  

(3)  Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőivel egyezteti és írásban 

rögzíti a költségvetési rendelet-tervezetet.  

(4)  A jegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén – 

legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat ideiglenesen a polgármester 

által a hivatal dolgozói közül kinevezett köztisztviselő látja el.  
 

26. Képviselő 

33. § 
 

(1)  A képviselő:  

a)  részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 

szervezésében és ellenőrzésében,  

c)  részt vesz a Képviselő-testület ülésein,  



d)  felszólalhat,  

e)  indítványt tehet,  

f)  kérdéseket tehet fel,  

g)  interpellálhat,  

h)  szavaz a döntést igénylő ügyekben.  

(2)  A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát 

megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti.  

(3)  A képviselő a (2) bekezdésben foglalt jogai megsértése miatt a polgármesterhez 

fordulhat. A polgármester köteles haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetése 

érdekében. A képviselő védelmében esetlegesen szükséges bírósági eljárást – a hivatalos 

személyekre vonatkozó előírások alapján – az Önkormányzat indítja meg.  
 

34. § 
 

(1)  A képviselőt megbízatásával összefüggő feladatainak ellátásában a Polgármesteri 

Hivatal folyamatosan segíti.  

(2)  A képviselő a képviselői munkája keretében a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt 

helyiségét használhatja, eszközeit díjmentesen igénybe veheti,  

(3)  A képviselőt a polgármester, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles 

soron kívül fogadni.  
 

26. Bizottság 

35. § 
 

(1)  A Képviselő-testület - meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy 

ideiglenes bizottságokat választ.  

(2)  A Képviselő-testület - saját tagjaiból - a következő állandó bizottságokat hozta létre:  

a) Ügyrendi Bizottság 3 fővel,  

b) Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság 3 fővel.  

(3)  Az egyes bizottságok hatásköreit és feladatait az SzMSz 3. számú melléklete, míg a 

bizottságok személyi összetételét az SzMSz  3. számú függeléke tartalmazza 

(4)  A bizottságok a belső működésük szabályait - az Mötv. és az SZMSZ keretei között - 

maguk állapítják meg.  

(5)  A Képviselő-testület meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat 

létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erre 

szóló jelentésnek a képviselőtestület által történő elfogadásáig tart.  
 

36. § 
 

(1)  A bizottság határozatképességére és határozat-hozatalára a Képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni  

(2)  A Képviselő-testület a munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, 

amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával 

nyújthatók be a képviselőtestülethez.  

(3)  A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.  

(4)  Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság hatáskörébe tartozó - ügy 

megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé 

terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.  

(5)  A bizottság döntéshozatalából kizárható aki személyesen, vagy hozzátartozója által 

érintett az ügyben. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 

kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.  

 (6)  A bizottság ülése nyilvános, azokban az esetekben zárt ülést tart, amelyekben azt az Ötv. 



kötelezővé teszi vagy megengedi. A bizottság döntéseiről a bizottság elnöke adhat 

tájékoztatást.   

(7)  A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot 

megőrizni.   

(8)  A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely az elhangzott felszólalások rövid 

ismertetését, a hozott döntést, valamint - külön indítványra - a kisebbségi véleményeket 

tartalmazza.  A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen kijelölt egy tagja írja alá. 

Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság elnöke a legközelebbi ülésen 

tájékoztatást ad. 
 

37. § 
 

(1)  A bizottság üléseit az elnök írásban az ülést megelőzően legalább három munkanappal 

hívja össze. Indokolt esetben a téma megjelölésével az ülés szóban is összehívható.   

(2)  A bizottságot össze kell hívni:  

a)  a polgármester indítványára,  

b)  a bizottsági tagok felének javaslatára.   

(3)  A bizottsági ülések állandó meghívottai:  

a)  polgármester,  

b)  alpolgármester,  

c)  jegyző.   

(4)  A bizottsági ülésre meg kell hívni:  

a)  a napirend tárgya szerint illetékes intézmény vezetőjét,  

b)  azt a személyt, akit valamely napirend érint, illetve akinek jelenléte a napirend 

tárgyalásakor szükséges.   

(5)  A bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal segíti. A hivatal feladatai: 

a)  elkészíti a Képviselő-testület munkaterve alapján a bizottság üléstervét, 

b)  gondoskodik az ülés meghívójának és előterjesztéseinek összeállításáról és 

kiküldéséről, 

c) elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, amelyet eljuttat a jegyzőnek 

törvényességi felülvizsgálat céljából. 
 

26. Ideiglenes bizottság  

38. § 
 

 (1)  A Képviselő-testület meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására bármely 

képviselő javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján ideiglenes bizottságot 

választhat.  

(2)  Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak 

számát a Képviselő-testület a bizottság felállításakor határozza meg.  

(3)  Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság működésére 

és megszűnésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 

rendelet vagy a Képviselő-testület eltérő rendelkezése hiányában.  

 

27. Vizsgáló bizottság  

39. § 
 

(1)  A Képviselő-testület bármely kérdés megvizsgálására ideiglenes bizottságként vizsgáló 

bizottságot állíthat fel. 

(2)  A vizsgáló bizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza. 

(3)  A vizsgáló bizottság tagja csak képviselő lehet. 

(4)   A vizsgáló bizottság tevékenységéről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell: 



a)  a bizottság feladatát, 

b)  a bizottság által alkalmazott eljárást és vizsgálati módszereket, 

c)  a bizottság megállapításait, 

d)  a bizottság megállapításait alátámasztó bizonyítékok bemutatását, 

e)  a vizsgálattal érintett észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és 

megállapításaira, 

f)  szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot. 
 

28. Polgármesteri Hivatal  

40. § 
 

 (1)  A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályát – belső szervezeti felépítését, 

munka- és ügyfélfogadási rendjét – a 4. számú melléklet tartalmazza.  

(2)  Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szerveinek belső ellenőrzéséről 

szóló jogszabályokban előírt feladatokat a jegyzőit látja el.  
 

V. FEJEZET 

HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS  
 

29. Helyi népszavazás  

41. § 
 

 (1) A helyi népszavazást a polgármesternél a törvényben meghatározottakon túl 

kezdeményezheti a választópolgárok legalább 10 százaléka. 

(2)  A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 

legalább 25 százaléka kezdeményezte.  
 

29. Népi kezdeményezés  

42. § 
 

 (1) A népi kezdeményezés polgármesterhez történő benyújtásához a választópolgárok 

legalább 5 százalékának írásbeli indítványa szükséges. 

(2)   népi kezdeményezést a polgármesterhez legkésőbb a Képviselő-testület ülését 

megelőző 2. napon kell benyújtani. 

(3)  A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a 

választópolgárok legalább 10 százaléka indítványozott. 
 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

43. § 

 

(1) Az Önkormányzat jelen - Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásáról szóló –

rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2)  E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Ágasegyháza Község Önkormányzatának  

2/2010.  (II.09.)  számú Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szól 

önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. számú melléklet: Az Önkormányzat kötelező és szabadon vállalt közfeladatait 

2. számú melléklet: A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke 

3. számú melléklet: Az egyes bizottságok hatásköreit és az általuk ellátandó hatásköröket 

és feladatokat 

4. számú melléklet: Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 

szabályzata  

5. számú melléklet: Az Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai 

6. számú melléklet: Ágasegyháza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 

 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  9/2013. (V. 1.) számú  rendeletének függelékei 

[az SZMSZ függelékei]: 

 

1. számú függelék: Ágasegyháza  fontosabb adatai, a település rövid bemutatása 

2. számú függelék: Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai 

3. számú függelék: A Képviselő-testület  bizottságainak személyi összetétele 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet¹ 

 

Kötelező feladatok kormányzati funkció szerint:     

 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása     045160 

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 

Közvilágítás         064010 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  

igazgatási tevékenysége       011130 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz 

kapcsolódó tevékenységek       016010 

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  016020 

Köznevelési int. 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működési feladatok      091220 

Köznevelési int. 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  

összefüggő működési feladatok      092120 

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás    074031 

Fogorvosi alapellátás        072311 

Háziorvosi alapellátás (Vállalkozási szerződés keretében)   072111 

Köztemető fenntartás és működtetés  

(Közszolgáltatási szerződés keretében)     013320 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás      041231 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás     041233 

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás    066020 

Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése  081030 

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  082091 

Könyvtári szolgáltatások (Társulás keretében)    082044 

Szociális étkeztetés        107051 

Házi segítségnyújtás        107052 

Családsegítés (Társulás keretében)      107054 

Gyermekjóléti szolgálat (Társulás keretében)    104042 

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  

szállítása, átrakása (Közszolgáltatási szerződés keretében)   051030 

Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

(Közszolgáltatási szerződés keretében)     063080 

Óvodai nevelés szakmai feladatai      091110 

Óvodai nevelés működtetési feladatai     091140 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése    091120 

Óvodai intézményi étkeztetés      096010 

Iskolai intézményi étkeztetés       096020 

 

Önként vállalt feladatok kormányzati funkció szerint: 

 

 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás     107055 

 

 
¹Módosította a 3(2014. II.05.) számú rendelet 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete által 

Polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 

 

 

 

 

1. Átmeneti segély megállapítása  

                                        

2. Kamatmentes kölcsön megállapítása  

                                                                                    Az önkormányzat 

3. Temetési segély megállapítása                                   10/2013.(V.1) rendeletét 

                                                                                       figyelembe véve 

 

4. Munkabérhitel felvétele   

 

5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni építmények, továbbá a  

      közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, 

      bővítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már meglévő építmények ingatlan- 

      nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásának  

      kérdésében – az ezt tanúsító képviselő- testületi döntés alapján - a polgármester dönt. 

 

6. A polgármesteri hivatal, az önkormányzat költségvetési intézményei 

      vagyonkezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyainak 

      pótlására és gyarapítására irányuló szerződést a tárgyi költségvetésben biztosított 

      előirányzat mértékéig a Polgármester köti meg.  

 

7. A forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a tulajdonosi jogokat 1 millió forint 

     egyedi forgalmi értéket el nem érően a Polgármester gyakorolja 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 



 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGYES BIZOTTSÁGAINAK  

FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 
 

Ügyrendi Bizottság  

 
Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek ellátását szolgáló funkcionális  

döntéstervezetek előkészítése, véleményezése; egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, sport- és szabadidő eltöltésével kapcsolatos döntéstervezetek 

előkészítése, véleményezése; egyes hatáskörébe utalt egyedi ügyekben döntéshozatal. 

 

Feladatkörében eljárva különösen: 

- kidolgozza és gondozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 

[SZMSZ]és annak mellékleteit 

-  folyamatosan ellenőrzi az SZMSZ, annak mellékleteinek és függelékeinek 

érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz módosításura, vagy új szabályzat 

készítésére, kidolgozására 

- véleményezi törvényesség szempontjából az önkormányzat rendelet-tervezeteit. 

- előkészíti a tisztségviselők illetményére, a képviselők tiszteletdíjára, díjazására 

vonatkozó előterjesztéseket. 

- állást foglal a Képviselő-testületi ülések napirendjéről  

- véleményezi a Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság napirendjén szereplő megállapodások, 

szerződések és létesítő okiratok tervezetét, a közbeszerzésekkel kapcsolatos felhívások, 

valamint a versenytárgyalások kiírását. 

- véleményezi a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati tulajdonú tagsági jogok 

gyakorlását.  

- állást foglal az önkormányzat intézményeinek alapító okiratai tervezetével vagy azok 

módosításával kapcsolatban. 

- véleményt nyilvánít minden olyan jogi természetű ügyben, amelyben az Önkormányzat 

szervei állásfoglalást kérnek 

-  átruházott hatáskörben határoz azokban az ügyekben II. fokon, amelyekben az I. fokú 

eljárást a jegyző vagy a polgármester folytatja le 

- figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat közigazgatási feladatait az elvárható 

színvonalon – személyi és anyagi feltételek biztosításával – lássa el. 

- véleményt nyilvánít az önkormányzat által megkötött, feladatellátásával összefüggő 

megállapodásokról.  

- ellátja a testületi titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 

- a Képviselő-testület által átruházott jogkörében gyakorolja a polgármester tekintetében a 

testület kizárólagos hatáskörébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat.  

- kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, majd a 

vizsgálat eredményét előterjeszti a képviselő-testület következő ülésére.  

- gondoskodik a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatának 

nyilvántartásáról és a nyilvántartás ellenőrzéséről 

- vizsgálja – az érdekelt bizottságok bevonásával – a hatályos rendeletek végrehajtását, és 

arról választási ciklusonként beszámol a testületnek, szükség szerint javasolja a 

rendeletek módosítását. 

- ellenőrzi a Képviselő-testület szerveinek ügyrendszerű működését, és javaslatot tesz az 

önkormányzat szerveinek a közgyűlés bizottságainak hatásköri ütközése esetén annak 

feloldására. 



 

-   kezdeményezi, illetőleg  véleményezi a Képviselő-testületnek – a Bizottság 

szakterületével összefüggő – döntéseit* 

-  a szakterületével összefüggő kérdésekben véleményezi az önkormányzati intézmények 

működésére, átalakítására, létesítésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket,  

értékeli a feladat végrehajtását* 

-  véleményezi az Önkormányzat, illetőleg annak intézményei által nyújtott 

szolgáltatásokat, az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket; kezdeményezi az 

intézményhálózat szükségletekhez igazodó átalakítását, részt vesz az ezekkel 

összefüggő előkészítő munkában* 

-  véleményezi az Önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális, oktatási, 

kulturális és sport kérdésekkel összefüggő részterületeit*  

-  véleményezi az intézményvezetők kinevezésével kapcsolatos pályázatokat, javaslatot 

tesz a döntésre 

-  véleményezi a szakterületét érint ellátások fejlesztési arányainak meghatározását; a 

szociális védőháló megteremetését célzó koncepciókat, előterjesztéseket 

-  elemzi a szociális gondoskodás különböző formái működésének tapasztalatait, javaslatot 

készíti a továbbfejlesztésre 

-  állást foglal a településen megvalósuló különféle egészségüggyel, szociális ügyekkel, 

oktatással, kultúrával, ifjúságpolitikával, szabadidővel, sporttal összefüggő elképzelések 

kialakítása érdekében, a település összérdekeinek szem előtt tartásával véleményt formál 

a feladatkörét érintő tevékenységi formák hatékonyságát, színvonalát, segítését illetően 

-   véleményezi  a feladatkörét érintő, az  Önkormányzat által kötött megállapodásokat, 

folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesítését* 

-  figyelemmel kíséri és elemzi a településen élők szociális helyzetének alakulását, a 

gondoskodás kiterjesztése érdekében javaslatokat dolgoz ki 

-  véleményezi a  foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos anyagokat, a 

szociális gondoskodást, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket.  

-  véleményezi a térítési díjak megállapítását, és folyamatosan figyelemmel kíséri az azok 

mértékének alakítását meghatározó körülményeket. 

 -  figyelemmel kíséri a szakterületét érintő pályázatokat, közreműködik azok 

elkészítésében, figyelemmel kíséri megvalósításukat 

-  a település érdekeinek érvényesítése érdekében közreműködik az Önkormányzat 

társulásainak a Bizottság szakterületét érintő tevékenységében,  

-  a település lakosságának hatékonyabb ellátása céljából javaslatot tesz a különböző 

szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokra  

-  közreműködik Ágasegyháza kulturális, sport és szabadidős programjainak 

kialakításában, a testvértelepülésekkel való kapcsolatok gondozásában  

-  segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását 

-  önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, illetőleg eljár, így a 

10/2013. (V.1.) Ökr. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján dönt a 70. éven felüli személyek 

átmenti segélyével összefüggő ügyekben 

 
A * – gal megjelölt esetekben a Képviselő-testület más bizottságaival együttesen, vagy azokkal egyeztetve jár el. 

 

 

 

 



 
Pénzügyi – Gazdálkodási Bizottság  

 

Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó költségvetési, pénzügyi, településgazdálkodási, 

környezetvédelmi döntéstervezetek előkészítése, véleményezése; egyes hatáskörébe utalt egyedi 

ügyekben döntéshozatal.  

 

Feladatkörében eljárva különösen: 

-   előzetesen véleményezi az Önkormányzat költségvetését érintő   testületi döntéseket 

- az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen 

véleményezi*  

- véleményezi az Önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket* 

-  véleményezi a hitel felvételére, a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és 

a tartalék felhasználására irányuló javaslatokat 

- javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására* 

- figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az Önkormányzat által eszközölt 

műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú 

szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a 

teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.)* 

- javaslatot tesz az Önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak, a térítési díjak 

meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában* 

- folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter 

alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, 

használat, haszonbérlet stb.) továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre 

tesz javaslatot* 

- véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő 

előterjesztéseket  

- figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság működését 

- intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az 

önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben* 

- a szakterületét érintő - feladatkörébe tartozó - kérdésekben tett megállapításairól 

tájékoztatja a Képviselő-testületet, 

- figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati 

lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában* 

- a többi bizottságtól érkező pénzügyi kihatású javaslatokat megvizsgálja és annak 

eredményét a döntést hozóval (Képviselő-estülettel, Polgármesterrel, Jegyzővel) 

megismerteti 

-  fegyelmi eljárás megindítására tesz javaslatot, ha ellenőrzése, vizsgálata során súlyos 

szabálytalanságot tár fel. 

- javaslatot tesz a település szerkezeti terv felülvizsgálatára* 

- véleményezi a településszerkezeti tervet érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz a 

rendelet módosítására, 

- koncepciót dolgoz ki a település fejlesztés és település rendezés irányai tekintetében, 

különös tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági 

jelleg) és a Képviselő-testület elé terjeszti* 

- figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a községgazdálkodási 

vállalkozás működését, 

- javaslatot tesz a feladat és hatáskörét érintő testületi hatáskörbe tartozó döntés 

meghozatalára 



- figyelemmel kíséri a településfejlesztést érintő pályázati lehetőségeket és részt vesz azok 

bonyolításában 
A * – gal megjelölt esetekben a Képviselő-testület más bizottságaival együttesen, vagy egyeztetve jár el 

4. MELLÉKLET 

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: Ámr.] 20.§  (1) – (3) bekezdéseiben, valamint Ágasegyháza Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 5/2013.(II.09.) számú önkormányzati rendeletének [a továbbiakban: 

SzMSz] 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Ágasegyházi Polgármesteri 

Hivatala [a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal] szervezeti és működési Szabályzatát [a 

továbbiakban: PH SzMSz] Ágasegyháza Község Képviselő-testülete az SzMSz 4. számú 

mellékleteként az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

I. FEJEZET. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe, bélyegzői és számlája 
 

1. § 
 

(1)  A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal 

(2) Alapító okiratának száma: Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2012. (XII.21.) Kt. sz. határozata  

(3) A Polgármesteri Hivatal: 

a) székhelye: 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 

b) levelezési címe: 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 

c) e-mail címe: pmstrh@t-online.hu 

d) honlapja: www.agasegyhaza.hu  

(4) A Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzői: 

a) A Jegyző hivatalos kör alakú bélyegzője, melynek lenyomatán a Magyar 

Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat 

olvasható: ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG JEGYZŐJE  

b)  A Polgármesteri Hivatal hivatalos kör alakú bélyegzője, melynek lenyomatán 

a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat 

olvasható: ÁGASEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzőinek alkalmazását, valamint a 

sorszámokkal azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, 

illetve szervezeti egységeket a Polgármesteri Hivatal bélyegző-nyilvántartása 

tartalmazza, mely a PH SZMSZ 1. számú függelékét képezi.  

(5)  A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 338174 

(6)  A Hivatal számlavezetője:  OTP Bank Nyrt. 

(7) Költségvetési elszámolási számlaszáma: 11732002 – 15338174 

 

2. A  Polgármesteri Hivatal jogállása, képviselete 
 

(1) A Polgármesteri Hivatal Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

szerve, melynek Alapító Okiratát a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. 

http://www.kecskemet.hu/


évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 

fogadott el, s amely a PH SzMSz. 1. számú melléklete. 

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, melynek típus szerinti besorolása: 

a)   tevékenységének jellege alapján: közhatalmi jellegű 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 

gazdálkodó. 

(3) A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 

a)   Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda, melynek Alapító Okirata a PH SzMSz 2. 

számú melléklete  

b) Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT, Szociális, Gondozási és Sportolási Központ, 

melynek Alapító Okirata a PH SzMSz 3. számú melléklete 

(4) A Polgármesteri Hivatal jogi személy, melynek általános képviseletét a Jegyző látja el. 

 

3. A  Polgármesteri Hivatal tevékenysége 
 

3.§ 
 

(1)  Polgármesteri Hivatal tevékenységi köreit az Alapító Okirata rögzíti. 

(2)  Polgármesteri Hivatal szakágazati számjele: „841105 Helyi Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” 

(3) Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: általános közigazgatás TEÁOR 8411 

(4) Az Alapító Okiratokban meghatározott feladatok és tevékenységek forrásait 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos 

költségvetési rendelete tartalmazza.    

(5)  A vagyonnal való gazdálkodás tekintetében Ágasegyháza Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló   3/2013.(II.13.) számú rendelete tartalmazza.   

 

II. FEJEZET. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 
 

4. A Polgármesteri Hivatal irányítása 
 

4. § 
 

(1)  A Polgármester a Képviselő-testület döntései szerint, valamint saját jogkörében eljárva  

irányítja a Polgármesteri Hivatalt.  

(2) A Polgármester államigazgatási feladat- és hatáskörét a Polgármesteri Hivatal  

közreműködésével látja el. 

(3)  A Polgármester: 

a)  a Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait 

az Önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében 

és végrehajtásában,  

b)  dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,  

c)  a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Polgármesteri Hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására,  

d)  a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  



e)  gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Jegyző és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében, e jogkörét írásban átruházhatja; az átruházott 

jogkör tovább nem delegálható,  

f)  szükség szerint, de legalább évi egy a Jegyzővel közösen értékeli a Hivatal 

tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait.  
 

5. § 
 

(1) A Polgármester a Polgármesteri Hivatalával összefüggésben felmerülő feladatai 

ellátására, helyettesítésére, munkája segítésére határozott idejű megbízást adhat az 

Alpolgármesternek.  

(2) Az Alpolgármester a megbízásában foglaltaknak megfelelően igényelheti a 

Polgármesteri Hivatal közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és 

végrehajtása során. 
 

5. A Polgármesteri Hivatal vezetése 
 

        6. § 
 

(1) A Polgármesteri Hivatalt a Jegyző vezeti.  

(2) A Jegyző: 

a) gondoskodik azt Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

rendszeres kapcsolatot tart a bizottságok elnökeivel és a képviselőkkel; 

b) közreműködik az előterjesztések előkészítésében; 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Képviselő-testület működését, 

az  előterjesztések, a határozat- és a rendelet-tervezetek törvényességét; 

d) gondoskodik arról, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a 

Képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a 

Polgármesteri Hivatal aktuális feladatairól; 

e) beszámol a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről évente a Képviselő-

testületnek; 

f) döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket; 

g) önállóan gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működésének személyi és tárgyi 

feltételeiről az éves költségvetés által meghatározott keretek között. 

Meghatározza az egyes szervezeti egységek elhelyezését, az ellátott feladatok 

és a létszám figyelembevételével; 

h) az Alapító Okiratban meghatározottak szerint felel a Polgármesteri Hivatalnak 

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a  

gazdálkodásáért 

i) felel a Polgármesteri Hivatal településgazdálkodási feladatainak 

megszervezéséért, végrehajtásáért; 

j) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

tekintetében azzal, hogy a kinevezéshez, a munkaviszony létesítéséhez, a 

vezetői megbízáshoz és annak visszavonásához, a felmentéshez, 

felmondáshoz, jutalmazáshoz a Polgármester egyetértése szükséges. Az egyéb 

munkáltatói jogok átruházásának szabályait a Közszolgálati Szabályzat  

állapítja meg (9. sz. függelék); 

k) jogszabályban megállapított hatósági ügyekben hatósági jogkört gyakorol; 

l) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

meghatározza a Hivatal egyes szervezeti egységeinek feladatait; 

m) döntésre előkészíti a Polgármesteri Hivatal költségvetését és gondoskodik 

annak végrehajtásáról;  



n) ellátja az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a 

hatáskörébe utalt feladatokat; 

o) gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

p) a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége 

érdekében működteti a folyamatába épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzési rendszert [a továbbiakban: FEUVE]; 

q) gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 

 

III. FEJEZET 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI 
 

7. § 
 

(1) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma: 7 fő. 

(2) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei – a munkacsoportok –  önálló 

jogképességgel nem rendelkeznek. A Hivatal az alábbi munkacsoportok szerint 

tagolódnak:   

A) Hatósági - Igazgatási Csoport   

B) Pénzügyi - Gazdálkodási Csoport 
  

8. § 
 

(1)  Hatósági - Igazgatási Csoport –  létszáma összesen: 2 fő, azaz:  

- Vezetői, valamint titkársági, népesség-nyilvántartási, általános igazgatási, 

Szociális, gyermekvédelmi, anyakönyvi ügyintézési feladatok ellátásával 

megbízott személy  - : 1 fő  

- Adóigazgatási, kereskedelmi, mezőgazdasági, végrehajtási, anyakönyvi, 

környezetvédelmi feladatok ellátásával megbízott személy  - : 1 fő  

 (2)  Pénzügyi - Gazdálkodási Csoport – létszáma összesen 4 fő, azaz: 

- Vezetői, általános számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása, 

gazdálkodás, beruházás, kötelezettségvállalás tervezése, kezelése, 

pályázatok előkészítése, pénzügyi feladatok ellátásával megbízott személy 

- : 1 fő  

- könyvelési, számlavezetési, pénztárosi és vagyongazdálkodással 

összefüggő pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásával megbízott személy  

- : 1 fő   

- személy- és munkaügyi feladatokkal összefüggő munkaerő gazdálkodási és  

könyvelési feladatok ellátásával megbízott személy  - : 1 fő  

- költségvetéssel és annak végrehajtásával összefüggő pénzügyi-

gazdálkodási feladatok ellátásával megbízott személy  - : 1 fő  

(3) A csoportok vezetőit – a Polgármester egyetértésével – a Jegyző bízza meg a PH 

SZMSZ-ben, továbbá más belső szabályzatban és a munkaköri leírásukban foglaltaknak 

megfelelően. 

(4) A csoportok vezetésével megbízottak a Kiadmányozási Szabályzatban (PH SZMSZ. 

számú melléklete) meghatározott kiadmányozási jogokkal rendelkeznek. 
 

9. § 
 

A Polgármesterrel, valamint a bizottságok elnökeivel egyeztetve a Jegyző a Képviselő-testület 

bizottságaihoz titkárokat rendel az alábbiak szerint: 

 - Pénzügyi - Gazdálkodási Bizottság: Galamb Jánosné  

 - Ügyrendi Bizottság: Balogh Judit 



10. § 
 

(1) A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező ügyintéző gyakorolja a jogkörét, 

továbbá gondoskodik a jogszabályokban és a munkaköri leírásában számára 

meghatározott feladatok teljesítéséről. 

(2) Az ügyintéző feladata a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó hatósági ügyek érdemi döntésre való előkészítése, felhatalmazás 

esetén kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. 

(3) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a 

Polgármesteri Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
 

11. § 
 

(1) A Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe tartozó, továbbá a  

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában meghatározott állandó és időszakos jelleggel 

felmerülő, nem hatósági feladatok érdemben történő ellátásáról – a Polgármesterrel történt 

előzetes egyeztetést követően – egy Jegyző által megbízott  ügyintéző gondoskodik a 

jogszabályokban, a megbízásában, illetőleg  munkaköri leírásában számára meghatározott 

feladatok teljesítéséről. 

(2) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével a számára meghatározott 

munkaterületen felelős a Polgármesteri Hivatal állandó és időszakos feladatainak 

megvalósításáért. 
 

12. § 
 

(1) Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és 

ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. Ellátja mindazokat a nem érdemi 

jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 
 

13. § 
 

A fizikai alkalmazott tevékenységével az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátásának 

körülményeit biztosítja. Ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör 

gyakorlója megbízza. 
 

6. Hatósági-Igazgatási Csoport 
 

14. § 
 

(1) Ellátja Ágasegyháza közigazgatási területén a Jegyző hatáskörébe hatósági feladatokat. 

(2) Ellátja Ágasegyháza közigazgatási területén a Polgármester hatáskörébe utalt hatósági 

feladatokat 

(3) Ellátja Ágasegyháza közigazgatási területén a Képviselő-testület hatáskörébe utalt 

hatósági feladatokat 

(4) Ellátja Ágasegyháza közigazgatási területén a Jegyző hatáskörébe utalt adók, adók 

módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, 

kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az 

információ- szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 

(5) Gondoskodik a kiszabott, illetve megállapított eljárási bírság, eljárási költség és a 

kapcsolattartás folytán keletkezett igazolt költségek behajtásáról, amennyiben a 

kötelezett lakóhelye Ágasegyháza közigazgatási területén van. 

(6) Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeket, 

intézi a szabálysértési, birtokvitás, anyakönyvi- és hagyatéki ügyeket. 



(7) Megvizsgálja a közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, valamint koordinálja az olyan 

panaszok vagy kérelmek kivizsgálását, amelyek nem tartoznak más, jogilag szabályozott 

eljárásra. 

(8) Intézi az állatok védelmével, tartásával és az állatok nyilvántartásával kapcsolatos 

hatósági ügyeket 

(9) Intézi a Jegyző kereskedelmi igazgatás feladatait. 

(10) Intézi az ipari és szolgáltató tevékenységek végzéséhez kapcsolódó ügyeket. 

(11) Ellenőrzi az egyéni vállalkozók jogszabályszerű és a vállalkozói igazolványnak 

megfelelő működését az ágasegyházi székhelyeken illetve telephelyeken, kivizsgálja az 

ezekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat. 

(12) Kiadja a hatósági bizonyítványokat. 

(13) Ellátja a mezőgazdasággal, növényvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos jegyzői 

és önkormányzati feladatokat.  

(14) Szervezi az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását, vezeti a nyilvántartást. 

(15) Közreműködik a szerencsejátékokkal kapcsolatos jegyzői hatáskör gyakorlásában. 

(16) Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait. 

(17) Közreműködik a házasságkötéseknél és névadóknál. 

(18) Intézi az állampolgársági ügyeket, valamint a névváltoztatási kérelmeket. 

(19) Intézi a hagyatéki, póthagyatéki ügyeket. 

(20) Elvégzi a kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan 

vagyonának leltározását.  

(21) Területfejlesztés és területrendezés keretében az illetékességi területet érintő terület- és 

településrendezési tervek, valamint a közép- és hosszútávú településfejlesztési 

koncepciók összhangjának kialakítása. 

(22) Ellátja a településfejlesztés és településrendezés körében a településrendezési terv és 

helyi építési szabályzat (a továbbiakban: településrendezési tervek) elkészítésével 

összefüggő jegyzői feladatokat 

(23) Közreműködik a községüzemeltetéssel, a közlekedéssel, a kommunális, vízügyi, 

energiaügyi igazgatással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, továbbá 

ellátja a Jegyző hatáskörébe utalt feladatokat. 

(24) Ellátja a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe utalt zaj- és rezgésvédelmi, 

levegőtisztaság-védelmi, valamint környezetvédelmi feladatokat.  

(25) Kezdeményezi az újonnan kialakított közterület elnevezését, illetve azok 

megváltoztatását, megszüntetését. 

(26) Lefolytatja az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésével kapcsolatos bizonyítási eljárást, 

döntést hoz.  

(27) Elkészíti a szabálysértési ügyintézés éves statisztikai jelentését. 

(28) Ellátja a szabálysértési bírságok közérdekű munkára történő átváltoztatásával 

kapcsolatos feladatokat. 

(29) Intézkedik a - jogszabályban erre feljogosított szervek által – kiszabott helyszíni bírság 

végrehajtása iránt. 

(30) Szervezi az Önkormányzat oktatási, kulturális, közművelődési és sport feladatait, 

nemzetközi kapcsolatait, közreműködik az önkormányzat turisztikával és 

idegenforgalommal kapcsolatos feladatai ellátásában. 

(31) A pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők 

kinevezésével kapcsolatos eljárásokban. 

(32) Elvégzi az intézmények törvényességi ellenőrzését.  

(33) Feladatkörében segíti a község intézményeinek, civilszervezeteinek tevékenységét.  

(34) Közreműködik az Önkormányzat oktatással kapcsolatos feladatainak ellátásában. 

(35) Előkészíti a gyermekek óvodába, általános és középiskolába való felvételét. 



(36) Nyilvántartást vezet az óvodáskorú, a tanköteles és képzési kötelezettség alá eső 

gyermekekről/tanulókról. 

(37) Feladatköréhez kapcsolódóan elkészíti a jogszabályokban előírt elemzéseket és 

fejlesztési terveket, gondoskodik azok rendszeres felülvizsgálatáról. 

(38) Ellenőrzi az oktatási intézmények pedagógiai dokumentumainak elfogadására előírt 

eljárási rendelkezések megtartását. 

(39) Előkészíti a Jegyző hatáskörébe tartozó alapfokú oktatással összefüggő ügyeket.  

(40) Elkészíti az oktatási célú támogatások folyósításához szükséges támogatási 

szerződéseket. 

(41) Javaslatot tesz az Önkormányzat diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatainak 

ellátásához. 

(42) Ellátja a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi igazgatási feladatok előkészítését és 

gondoskodik a meghozott döntések végrehajtásáról. 

(43) Közreműködik az Önkormányzat egészségügyi és szociális feladatainak 

végrehajtásában. 

(44) Közreműködik az Önkormányzat és a Jegyző hatáskörbe tartozó személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel, falugondnoki szolgálatokkal, 

jelzőrendszeres segítségnyújtással, házigondozással kapcsolatos feladatok ellátásában. 

(45) Közreműködik a bűnmegelőzés területéhez kapcsolódó feladatok ellátásában. 

(46) Döntésre előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó egészségügyi és szociális ügyeket. 

(47) Ellátja a Jegyző gyámügyi feladatait. 

(48) Ellátja - a közúti közlekedésről szóló törvényben - az úttisztítással és - a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvényben - a közterületek tisztán-tartásával 

kapcsolatosan előírt, valamint a  kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat 

(49) Ellátja a Polgármester és a Jegyző munkájához kapcsolódó, Jegyző és Polgármester által 

külön meghatározott feladatokat, így különösen: 

a)  döntésre előkészít ügyeket, 

b)  véleményez szakmai anyagokat, 

c)   kiadmányozásra előkészít iratokat, 

d)   a belső ellenőrzés kivételével szervezi, és megbízás esetén vezeti a 

polgármesteri és a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátásának 

ellenőrzését, 

e)   szervezi és koordinálja a Polgármester, a Jegyző programját,  

f)   kapcsolatot tart a lakossággal, civil szervezettekkel, médiákkal. 

(54)  Gondoskodik a rendeletek, hirdetmények helyben szokásos módon történő 

közzétételéről. 

(55)  Ellátja a Polgármesteri Hivatal postabontással, központi érkeztetéssel kapcsolatos 

feladatait, kezeli a központi irattárat. 

(56)  Eljár a Jegyző hatáskörébe tartozó bel- és külterületi fakivágások ügyében.  

(57)  Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó útkezelői feladatokat. 

(58)  Ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat. 

(59) Ellátja az Ügyrendi Bizottság működésével kapcsolatos szakmai, és                                

adminisztratív feladatokat. 

 

8. Pénzügyi-Gazdálkodási Csoport 

15. § 
 

(1) Ellátja a belső ellenőrzési feladatokat és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó 

intézmények felügyeleti ellenőrzését, összhangban a Kerekegyháza Belső Ellenőrzési 

Társulásnak a társulás területén működő belső ellenőrzési munkájával.   



(2) Elkészíti az ellenőrzési programot, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 

teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez. 

(3) Megállapításokat és javaslatokat tesz, elemzéseket és értékeléseket készít a  gazdálkodás 

eredményességének növelésére, a kockázati tényezők, hiányosságok kiküszöbölésére, a 

szabálytalanságok megelőzésére és feltárására, a FEUVE rendszer javítására és 

továbbfejlesztésére. 

(4) Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 

(5) Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az 

üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és 

hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és 

a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos 

átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat. 

(6) Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és 

vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a 

jogszabályban meghatározott módon. 

(7) Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi 

teljesítését. 

(8) Előkészíti a hitelműveletekkel összefüggő feladatok ellátását, gondoskodik a hitelek és 

hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról. 

(9) Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat. 

(10) Ellátja a munkáltatói támogatásokkal, az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és 

nyilvántartási feladatokat, gondoskodik a segélyeket terhelő SZJA és TB kötelezettség 

megállapításáról, nyilvántartásáról és annak bevallásáról.  

(11) Tervezi a Polgármesteri Hivatal bér- és létszám előirányzatát, beszámol annak 

teljesítéséről. 

(12) Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű 

kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges 

egyeztetések elvégzéséről. 

(13) Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés 

egyeztetéséről.  

(14) Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a 

költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú 

kötelezettségekbe történő átkönyveléshez.  

(15) Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos 

feladatokat. Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. 

(16) Elkészíti a Polgármesteri Hivatal és intézményei éves leltárát, vezeti a szükséges 

analitikus nyilvántartásokat. 

(17) Intézi a Polgármesteri Hivatal technikai, ügyviteli működéséhez szükséges 

megrendeléseket, az ezzel kapcsolatos számlaügyeket.  

(18) Önkormányzati döntésre előkészíti az Önkormányzat költségvetésének koncepcióját, 

továbbá a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet 

módosításának tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait.  

(19) Képviselő-testületi, illetve bizottsági döntésre előkészíti az Önkormányzat 

költségvetését érintő előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 

(20) Előterjesztést készít az önkormányzat pénzmaradványának megállapítására, javaslatot 

tesz a felhasználására. 

(21) Kiszámítja az állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatívái alapján a 

költségvetési bevételeket, azokat továbbítja a Magyar Államkincstár Regionális 

Igazgatóságához és a beszámoló keretében azokkal elszámol. 

(22) Végzi a gazdasági események számviteli rögzítését. 



(23) Vezeti az önkormányzatok és intézményeinek előirányzat nyilvántartását. 

(24) Teljesíti az Önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos  pénzügyi adatszolgáltatást. 

(25) Jóváhagyásra előkészíti az Ámr. 16.§ (4) bekezdésében előírt –  gazdasági szervezettel 

nem rendelkező költségvetési szerv és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó – „munkamegosztási 

megállapodás”-t. 

(26) Nyilvántartja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  kötelezettségvállalásait. 

(27) Értékbeni nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik annak 

a főkönyvi adatokkal való egyezőségéről.  

(28) Előkészíti a Polgármesteri Hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, 

hatálybalépésüket követően gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról. 

(29) Gondoskodik az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves és éves 

beszámoló, valamint a Képviselő-testület elé kerülő zárszámadás elkészítéséről. 

(30) Előkészíti a számviteli (pénzgazdálkodási, értékelési, leltározási) szabályzatokat. 

(31) Elkészíti az adott évi költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok terhére az 

egyes támogatott személyekkel kötendő támogatási szerződéseket. 

(32) Előkészíti az Önkormányzati gazdálkodással, beruházással, valamint vagyon- és 

lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések 

végrehajtását. 

(33) Ellátja az Önkormányzatok költségvetésében jóváhagyott beruházásaival kapcsolatos 

feladatokat. 

(34) Ellátja az Önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos feladatokat 

és közreműködik az önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési feladatai 

ellátásánál. 

(35) Ellátja a pályázatok adminisztrációs, technikai teendőit. 

(36) Ellátja az Képviselő-testületek által az éves költségvetésben meghatározott, 

beruházásokkal kapcsolatos feladatokat. 

(37) Közreműködik a felhalmozási célú kiadások éves költségvetésének és éves 

beszámolójának előkészítésében. 

(38) Vezeti - a jóváhagyott előirányzat és a szerződések alapján - a pénzügyi kifizetések 

analitikus nyilvántartását. 

(39) Kapcsolatot tart az Önkormányzat pályázatai során közreműködő szakértőkkel, 

szervezetekkel, személyekkel, irányító hatóságokkal; jelentést tesz a különböző 

hatóságok felé. 

(40) Előkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési koncepciókat. 

(41) Ellátja a helyi támogatás, és lakhatással összefüggő támogatás elbírálásának előkészítő 

feladatait, a döntéseket követően intézi a végrehajtással kapcsolatos feladatokat. 

(42) Nyilvántartja az Önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az 

ingatlanvagyon katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a 

kérelmezők részére. 

(43) Gondoskodik a kiszabott, bírság, eljárási költség és a kapcsolattartás folytán keletkezett 

igazolt költségek behajtásáról, amennyiben a kötelezett lakóhelye Ágasegyháza 

közigazgatási területén van. 

(44) Ellátja a távhőszolgáltatásról szóló törvényből eredő jegyzői hatáskört. 

(45) A pályázati kiírás megjelenését követően közreműködik az intézményvezetők 

kinevezésével kapcsolatos eljárásokban. 

(46) Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának 

részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Kormányrendeletből eredő jegyzői 

feladatokat.  

(47)  



(48) Ellátja Ágasegyháza közigazgatási területén a Jegyző hatáskörébe utalt adók, adók 

módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, 

kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az 

információ- szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. 

(49) Egyezteti az önkormányzati ingatlanállományt a földhivatali nyilvántartással, továbbá a 

földhivataltól az önkormányzatokhoz érkező valamennyi döntésről tájékoztatja az 

illetékes osztályokat. 

(50) Kezdeményezi az Önkormányzati ingatlanok kezelését, hasznosítását. 

(51) Nyilvántartja az önkormányzati vagyonhasznosítás során megkötött szerződéseket.  

(52) Ellátja az önkormányzati bérlakások értékesítésével kapcsolatos feladatokat. 

(53) Előkészíti a lakásépítési kedvezmény és a kiegészítő kamattámogatás személyi 

feltételeinek körjegyzői igazolását, a lakásépítési kedvezmény és az adó-visszatérítési 

támogatás visszafizetésére, átjegyzésére, felfüggesztésére vonatkozó döntéseket.  

(54) Előkészíti és bonyolítja a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos 

ügyeket. 

(55) Ellátja a parkfenntartással, temetőfenntartással, a véderdők ápolásával és fenntartásával, 

a természetvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyeket.. 

(56) Ellátja a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság működésével kapcsolatos szakmai, és 

adminisztratív feladatokat.  

 

IV. FEJEZET 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKA-, KIADMÁNYOZÁSI ÉS 

ÜGYRENDJE 
 

9. Általános rendelkezések 
 

16. § 
 

(1) A Polgármesteri Hivatal  működését a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl a PH 

SzMSz mellékleteiben, függelékeiben meghatározott rendelkezések, valamint a 

Polgármester és a Jegyző utasításai együttesen határozzák meg. 

(2) A csoportvezetők, az ügyintézők feladatait a PH SZMSZ és a munkaköri leírások [PH 

SZMSZ függeléke] szabályozzák. 

(3) A munkaköri leírást a felelősség megállapítására is alkalmas módon kell elkészíteni, 

mely egyebekben tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi 

kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának a megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 

helyettesítés módját. 

(4) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 

reá irányadó jogszabályi rendelkezéseket 
 

10. Munkarend és ügyfélfogadás 
 

17. § 
 

(1)  A Polgármesteri Hivatal munka-, és ügyfélfogadásának rendjét a hatályos jogszabályok, 

a  Képviselő-testület SzMSz-e, az Alapító Okirat és – mindezek figyelembe vételével – 

a Jegyző utasítása határozzák meg. 

(2)    A hivatali munkaidő helyi 40 óra. 

  Hétfő  7.30 - 16. óra 

                                              Kedd   7.30 - 16. óra  

                                               Szerda  7.30 - 17.00 óra  



                                       Csütörtök  7.30- 16. óra  

       Péntek:  7.30- 12.30 óra 

(3) A hivatali munkaidő beosztást az SzMSz alapján a Jegyző állapítja meg. 

(4) Ügyfélfogadás a munkaidő teljes tartamára terjed ki . Ettől eltérő: 

         a)  a pénztár nyitva tartása: 

Hétfő   9-12. óra 

Kedd   9-12. óra 

Szerda             9-12. óra 

 a) Képviselő-testület ülésnapjain (minden hónap utolsó keddi nap) az 

ügyfélfogadás 12-15.30 között szünetel. 
 

11. A kiadmányozás rendje 
 

18. § 
 

(1) Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. 

(2) A jogszabályban meghatározott hatáskörében 

a Polgármester (saját és átruházott hatáskörben), 

a Jegyző (saját és átruházott hatáskörben) 

az anyakönyvvezetők   kiadmányoznak. 

(3) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét részben vagy egészben átruházhatja, az 

átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább 

nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának a személyét és 

felelősségét. 

(4) A Polgármester és a Jegyző a kiadmányozás rendjét a PH SZMSZ függelékét képező  

szabályzatban határozzák meg  
 

12. A helyettesítés rendje 
 

19. § 
 

(1) A Jegyzőt – akadályoztatása és távolléte idején – a Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi-Gazdálkodási, valamint Hatósági-Igazgatási Csoportjának vezetésével 

megbízott helyettesíti, az ügy jellegének megfelelően. 

(1) A csoport vezetőjét a  Jegyző által írásban megjelölt személy helyettesíti. 

(2) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 

helyettesítik egymást. 
 

13. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
 

20. § 
 

A munkáltatói jogok gyakorlásának a rendjét a köztisztviselők és ügykezelők tekintetében - a 

Polgármesteri Hivatal  SZMSZ - ének függelékét képező –  Közszolgálati szabályzat  

tartalmazza. 

 

14. Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
 

21. § 
 

A Polgármesteri Hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, 

valamint a  közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a Jegyző által 

kijelölt adatvédelmi felelős látja el a Polgármesteri Hivatal belső szabályzataiban és a 

munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően. 



15. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés 
 

22. § 
 

(1) Kötelezettségvállalás csak az Áht., valamint az annak végrehajtására kibocsátott 

jogszabályi rendelkezések szerint, a Képviselő-testület és Polgármesteri Hivatal 

meghatározott feladataira megtervezett és jóváhagyott költségvetési előirányzatok 

terhére történhet. 

(2) A Kötelezettségvállaló:  

a) az Önkormányzat gazdálkodási körében felmerülő esetekben: a 

Polgármester, vagy az SZMSZ-ben szabályozott módon az általa 

meghatalmazott Alpolgármester, 

b) a Hivatal gazdálkodási körében felmerülő esetekben valamint   

 a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt 

előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 

törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi 

előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök esetében a 

Jegyző. 
 

(3)   Az ellenjegyző 

a)  a  23. § (2)  bekezdés a)  pontja szerint minősülő esetekben: a Pénzügyi 

Vezető, illetőleg a Jegyző; 

b) a 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő esetekben: a 

Polgármester, illetőleg a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati 

hivatal állományába tartozó köztisztviselő (pénzügyi előadó) 

 (4)   A képviseleti joggal illetve bankszámla felett való rendelkezési jogosultsággal 

felruházott személyek nevét és beosztását, valamint az aláírás módját a Polgármesteri 

Hivatal Ügyrendje tartalmazza. 
 

16. Bélyegzők és használata 
 

23. § 

 

 A Polgármesteri Hivatalban használt bélyegzők lenyomatát valamint a sorszámokkal 

azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket – a PH SZMSZ 18. 

sz. függelékét képező –  bélyegző- nyilvántartás tartalmazza. 
 

17. A munkaértekezletek rendje 
 

24. § 
 

A Polgármester és a Jegyző a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére évente, illetve szükség 

szerint tartanak munkaértekezletet. A Polgármester, a Jegyző és a bizottsági titkárok szükség 

szerint tartanak munkamegbeszélést. 
 

18. Belső ellenőrzési feladatok ellátása 
 

25. § 
 

(1)  A belső ellenőrzést főként a vezetői és a munkafolyamatokba épített ellenőrzés 

formájában valósul meg. 

(2)  A függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal a Kerekegyházi 

Belső Ellenőrzési Társulása útján látja el. 



(3)  A függetlenített belső ellenőrzés feladataira, rendszerére is irányadók – az SZMSZ  

mellékletét képező – FEUVE-szabályzatban foglalt rendelkezések. 

 

V. FEJEZET 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

26. § 
 

A Polgármesteri Hivatal – Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(II.26.) rendeletével együtt jóváhagyott –

Szervezeti  és Működési Szabályzata  a Képviselő-testület  5/2013.(II.26.) számú rendeletének 

az elfogadásával egyidejűleg  lép hatályba.  

 

 

Ágasegyháza, 2013. április 25. 

 

                                Dr. Fazekas István                     

                      jegyző                                

 

A PH SzMSz-t Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /2013.(V.01.) rendeletével együtt hagyta jóvá. 

 

 

Ágasegyháza, 2013. április 25. 

 

 

                                  Füredi János                  

                             polgármester                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MELLÉKLET 

 

        Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi 

CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 

ki: 

 

 

1.) A költségvetési szerv neve:         Ágasegyházi  Polgármesteri Hivatal 

                                                           

2.) A költségvetési szerv 

     székhelye:                                 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. 

 

3.) A költségvetési szerv  

     telephelye:        6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. 

 

 

4.) Közfeladata:   A magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban:Mötv.) 84. § (1) 

bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

5.) Alaptevékenysége:  A polgármesteri hivatal ellátja a MÖTV.-ben és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi 

önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 

tervezési, gazdálkodási , ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

  

 

6.)Szakágazati besorolás:   841105 Helyi Önkormányzatok, valamint többcélú  

     kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

7.) Alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása:  

 

841114. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841115. Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 



 Tevékenységek 

 

841117. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  

841173. Statisztikai tevékenység                                                      

       882111. Rendszeres szociális segély 

            882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

            882119. Óvodáztatási támogatás 

             

 

8.) Illetékessége, működési köre:  Ágasegyháza Község közigazgatási területe. 

 

9.) Alapítói jogokkal felruházott      Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

     irányító szerv neve,székhelye:     6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám. 

 

10.) Gazdálkodási besorolása:   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

 szerv                                                      

 

11.) Vezetőjének kinevezési rendje:  A jegyző kinevezése a Mötv.82.§-a, valamint a 

közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A 

település polgármestere- pályázat alapján határozatlan 

időre- nevezi ki a jegyzőt. 

 

12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői jogviszony a 2011.évi CXCIX. törvény 

alapján. 

 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó.  

 Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 

irányadó.  

 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

 

Ezen Alapító Okirat 2013. január 01.-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Ágasegyháza- 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011.(V.31.)Kt.számú határozatával 

elfogadott alapító okirata  hatályát veszti. Az alapító okiratot Ágasegyháza Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2012.(XII.21.) számú határozatával 2012.december 21-

i ülésén fogadta el. 

  

 

Ágasegyháza, 2012. december 19. 

 

 

(: Füredi János:)                                              (: dr. Fazekas István:) 

            Ágasegyháza Község Polgármestere        Ágasegyháza Község Jegyzője 



A L A P Í T Ó  O K I R A T 
 

 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény  rendelkezései alapján Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő-testülete 

az alábbi  alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. Az intézmény neve:                              Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda 

 

2. Az intézmény székhelye:                      6076. Ágasegyháza, Óvoda u. 2. szám 

 

2. Az intézmény telephelye:                      6076. Ágasegyháza, Óvoda u. 2. szám 

  

4. Az intézmény illetékességi- működési területe.                                 

Ágasegyháza község közigazgatási területe. 

 

5. Alapítói szerve:        Ágasegyháza Község Önkormányzata 

                                                                 6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám  

 

6. Alapítói jogokat gyakorló szerve:        Ágasegyháza Község Önkormányzata 

                                                                 6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. 

 

7. Irányító(felügyeleti) szerve:          Ágasegyháza Község Önkormányzata                                                             

        6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám                                         

 

8. Az intézmény típusa:               közszolgáltató                                                           

 

9. Az intézmény szakágazati számjele:          851020  Óvodai nevelés      

 

10. Az intézmény közfeladatai:  Közoktatási tevékenység 

      

  a.)   alaptevékenysége:                 8510 Iskolai előkészítő oktatás  

851011  Óvodai nevelés 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

             nevelése 

   

5629 Egyéb vendéglátás 

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 

 b.)  kiegészítő tevékenysége:  A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, 

az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás 

kihasználását célzó, a költségvetésben az 

alaptevékenységre meghatározott mértékén felül, 

támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet vagy 

természetes személy számára nem kötelezően és nem 

haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: A 

szociális valamint a gyermekvédelmi törvényben 



meghatározott intézményekben az alaptevékenységgel 

összefüggő tevékenység    

 

 c.)  egyéb tevékenysége: nincs 

 

 

d.) vállalkozási tevékenysége: nincs 

 

 

11. Engedélyezett létszám:  Óvodai csoportok száma:   2 

 Maximális gyereklétszám:   60 fő 

  

12. Gazdálkodási jogköre:              önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-

gazdasági feladatait Ágasegyháza Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala [Hivatal] látja el. Az intézmény és 

a Hivatal közötti munkamegosztást, valamint a 

kötelezettségvállalás rendjét külön megállapodás 

tartalmazza. 

                                                                   

13. Intézményi törzsszáma: 

 

14. Az intézmény OM azonosítója:         

 

15. Jogállása:     önálló jogi személy.         

 

                                                                   

16. Az intézmény vezető kinevezése:          a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi kinevezési 

rendje: XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 

Korm. rendelet alapján, nyilvános pályázat útján; 

megbízásának időtartama: 5 év; foglalkoztatási 

jogviszony: közalkalmazotti. Az intézményvezető 

gyakorolja a munkáltatói jogokat az önállóan gazdálkodó 

költségvetési szernél foglalkoztatottak vonatkozásában.    

A foglalkoztatottakra irányadó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény [Kjt.] az irányadó.  

 Munkavállaló, akikre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény [Mt.] az 

irányadó.  

 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 

megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

   

a.)   ingatlanvagyon:  Az Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonát 

képező, Ágasegyháza, Óvoda u. 2. szám alatt 

megtalálható, ágasegyházi     276  helyrajzi számú 

ingatlan, melynek mérleg szerinti bruttó értéke:              

Ft. 

  

b.) ingóvagyon Az eszközök (értékkel és érték nélkül) az intézmény 

leltára, illetve vagyonnyilvántartás alapján kerülnek 

átadásra.   



 

18. Vagyon feletti rendelkezés joga:        A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak 

ellátáshoz a vagyon és vagyongazdálkodásról szóló 

jogszabályokban, illetve az alapító vagyon- és 

költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően . 

 

 

Ezen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Ágasegyháza, 2012. december 11. 

 

 

 

 

   (: Füredi János:)                                              (: dr. Fazekas István:) 

            Ágasegyháza Község Polgármestere        Ágasegyháza Község Jegyzője 

 

 

 

 

 

Záradék: 

Az alapító okiratot Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2012. (X.24.) számú 

határozatával 2012. október 24-i ülésén fogadta el. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A L A P Í T Ó  O K I R A T 
 

 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1997. évi 

XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának és  a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és 

Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának a vonatkozó rendelkezései alapján 

Ágasegyháza Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi  alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. Az intézmény neve:                              Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT, Szociális, Gondozási 

és Sportolási Központ 

 

2. Az intézmény székhelye:                      6076. Ágasegyháza,  Kossuth tér 2. szám 

 

2. Az intézmény telephelye:                      6076. Ágasegyháza,  Kossuth tér 4. szám 

 6076. Ágasegyháza,  Rákóczi utca 49. szám 

4. Az intézmény illetékességi- működési területe.                                 

Ágasegyháza község közigazgatási területe. 

 

5. Alapítói szerve:        Ágasegyháza Község Önkormányzata 

                                                                 6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám  

 

6. Alapítói jogokat gyakorló szerve:        Ágasegyháza Község Önkormányzata 

                                                                 6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. 

 

7. Irányító(felügyeleti) szerve:          Ágasegyháza Község Önkormányzata                                                             

        6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám                                         

 

8. Az intézmény típusa:               Többcélú (szociális, közművelődési, könyvtári, sport és 

szabadidős feladatokat ellátó) közszolgáltató és Szociális 

alapszolgáltatási központ                                                          

 

9. Az intézmény szakágazati számjele:     932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás      

 

10. Az intézmény közfeladatai:  Közművelődési tevékenység 

      

  a.)   alaptevékenysége:                 9105. közművelődési tevékenységek  

910502 közművelődési intézmények, közösségi 

színterek működtetése  

            9311.  Sportlétesítmény működtetése 

931102 sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 

9313. szabadidős sport támogatása  

931301 szabadidősport – tevékenység és támogatás 

                                                                 8899. egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül  

889921 szociális étkeztetés (működési engedély 

szerint) 

889922 házi segítségnyújtás (működési engedély szerint)

  



      

 b.)  kiegészítő tevékenysége:  A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, 

az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás 

kihasználását célzó, a költségvetésben az 

alaptevékenységre meghatározott mértékén felül, 

támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet vagy 

természetes személy számára nem kötelezően és nem 

haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: A 

szociális valamint a gyermekvédelmi törvényben 

meghatározott intézményekben az alaptevékenységgel 

összefüggő tevékenység    

 c.)  egyéb tevékenysége: nincs 

 

 

d.) vállalkozási tevékenysége: nincs 

 

 

11. Engedélyezett létszám:  a mindenkori működési engedélyben megállapítottak 

szerint 

  

12. Gazdálkodási jogköre:              önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-

gazdasági feladatait Ágasegyháza Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala [Hivatal] látja el. Az intézmény és 

a Hivatal közötti munkamegosztást, valamint a 

kötelezettségvállalás rendjét külön megállapodás 

tartalmazza. 

                                                                   

13. Intézményi törzsszáma:         795890 

 

14. Jogállása:     önálló jogi személy.         

 

                                                                   

15. Az intézmény vezető kinevezése: a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi kinevezési 

rendje: XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 

Korm. rendelet alapján, nyilvános pályázat útján; 

megbízásának időtartama: 5 év; foglalkoztatási 

jogviszony: közalkalmazotti. Az intézményvezető 

gyakorolja a munkáltatói jogokat az önállóan gazdálkodó 

költségvetési szernél foglalkoztatottak vonatkozásában.    

A foglalkoztatottakra irányadó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény [Kjt.] az irányadó.  

 Munkavállaló, akikre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] az 

irányadó.  

 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 

megbízási jogviszony) az irányadó. 

 

 

 

 

 



17. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

   

a.)   ingatlanvagyon:  - az Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonát 

képező, Ágasegyháza, Kossuth tér. 4. szám alatt 

megtalálható, ágasegyházi 81/1. helyrajzi számú ingatlan 

 - az Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonát 

képező, Ágasegyháza, Kossuth tér 2. szám alatt 

megtalálható, 84/1. helyrajzi számú ingatlannal a  

természetben sportcsarnokként körülhatárolt része 

 - az Ágasegyháza Község Önkormányzat tulajdonát 

képező, Ágasegyháza, Rákóczi utca 49. szám alatt 

megtalálható, 305. helyrajzi számú ingatlan 

 

b.) ingóvagyon a 2011. december 31-i fordulónappal felvett  

ingóvagyonleltár alapján átadott eszközök.   

 

18. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak 

ellátáshoz a vagyon és vagyongazdálkodásról szóló 

jogszabályokban, illetve az alapító vagyon- és 

költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően . 

 

 

Ezen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő – testület 

78/2011.(XI.29.) határozata hatályon kívül helyezve. 

 

 

 

 

Ágasegyháza, 2012. október 24. 

 

 

 

 

   (: Füredi János:)                                              (: dr. Fazekas István:) 

            Ágasegyháza Község Polgármestere        Ágasegyháza Község Jegyzője 

 

 

 

 

 

Záradék: 

Az alapító okiratot Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2012. (X.24.) számú 

határozatával 2012. október 24-i ülésén fogadta el. 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 



6. MELLÉKLET 

ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 

Közbeszerzési Szabályzata 

  

 Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a közbeszerzésről szóló 2011.  

évi CVIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.)  megfelelően a közbeszerzési eljárás  

előkészítésének, lefolytatásának rendjéről és elbírálásával  kapcsolatos  tevékenység  részletes  

szabályairól és az abban eljáró személyekről az alábbi szabályzatot alkotja:  

             

1.§ 

  

A szabályzat hatálya 

  

E szabályzat hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzatára és az általa fenntartott 

intézményekre.  Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni, az Ágasegyháza Község 

Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárásokban,  ha  a  

beszerzés értéke meghaladja a Kbt-ben és az adott évre vonatkozó költségvetési  törvényben  

meghatározott értékhatárokat.  A Képviselő-testület  döntése  alapján  jelen  szabályzatot  az  

értékhatár alatti beszerzésre önként is alkalmazhatja. 

  

2.§ 

A közbeszerzési eljárások tervezése és az éves statisztikai összegzés 

  

(1) Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni.  

  

(2) Az ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb április 

15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre.  

  

(3) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről, külön jogszabályban meghatározott minta szerint 

éves statisztikai összegzést köteles készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 

31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának.  

  

(4) A közbeszerzési terv, az előzetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegzés 

elkészítése a jegyző feladata. Az elkészített közbeszerzési tervet a Képviselő-testület, az 

előzetes összesített tájékoztatót és az éves statisztikai összegzést a polgármester hagyja jóvá.   

 

3.§ 

 

Résztvevők a közbeszerzési eljárásban 

  

(1) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő: Ágasegyháza Község  

Önkormányzata, képviseli a Polgármester.  A Polgármester akadályoztatása, 

összeférhetetlensége, érintettsége esetén az ajánlatkérőt az Alpolgármester képviseli.  

  

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával kapcsolatos 

feladatokat a jegyző végzi.   

  



(3) A jegyző végzi  továbbá az ellenjegyzést, amely az  eljárást megindító hirdetmény 

jogszerűségét  hivatott  biztosítani.  

Amennyiben az eljárást külső szakértő folytatja le, az ellenjegyzést ő köteles elvégezni.  

  

(4) Az eljárás minden szakaszában biztosítani kell a Kbt-ben  22.§  (3)  bekezdésében 

megkövetelt  szakértelmet. Amennyiben a lebonyolítás bármely szakasza olyan közbeszerzési 

szakértelmet igényel, mellyel a Hivatal köztisztviselői nem rendelkeznek, illetve jogszabályi 

előírás miatt kötelező megfelelő végzettséggel rendelkező külső szakértő igénybevétele a 

közbeszerzés jelen szabályzat szerinti lebonyolítására külső szakértőt kell megbízni. Az 

eljárás külső szakértővel történő lefolytatásáról, illetve külső szakértő bevonásáról a 

Polgármester dönt.   

 

4.§ 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése 

  

(1) A közbeszerzés előkészítését a jegyző végzi. Az előkészítés szakszerű végrehajtása és a  

szakértelem folyamatos biztosítása érdekében a jegyző  –  a  szükséges szakemberek 

bevonásával – előkészítő munkacsoportot hozhat létre.  
   
(2)  A munkacsoport előkészítő munkájáról tájékoztatja a Bíráló Bizottságot és a 

Polgármestert.  
  
(3) A munkacsoport feladata a Kbtv-ben foglalt, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához 

szükséges előkészítő és adminisztratív munkák elvégzése. Ehhez kapcsolódóan a feladatai 

közé tartozik különösen:  
  
- javaslatot tesz a Bizottságnak a közbeszerzés becsült értékére, ezzel összefüggésben a 

közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározására, biztosítja a Bizottság jogszerű működéséhez 

szükséges szakmai hátteret;  
  
- előkészíti az ajánlati felhívást, dokumentációt, gondoskodik annak jogszabályban 

meghatározott formában történı közzétételéről;  
  
- biztosítja, hogy az ajánlatok bontása és bírálata során a Kbtv. rendelkezései maradéktalanul 

érvényre jussanak;  
 

- gondoskodik az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés ajánlattevőkkel történő közléséről;  
  
- a Kbtv. rendelkezéseinek megfelelően, az előző tárgyévről éves statisztikai összegzést, 

valamint a tárgyévi tervezett beszerzésekről közbeszerzési tervet készít;  
  
- biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárás során folyamatosan érvényesüljenek a Kbtv. 

rendelkezései;  

  

5.§ 

 

A közbeszerzési eljárás megindítása 

  

A közbeszerzési eljárást megindítani csak akkor lehet, ha a beszerzés finanszírozásáról és a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a Képviselő-testület döntött.    

 

 



6.§ 

 

A Bíráló Bizottság működése, feladatai 

  

(1) Az ajánlatok elbírálására és az eljárás lefolytatása során – a Kbt-ben meghatározott – 

egyéb eljárási döntések meghozatalára legalább 3 tagból álló  –  de mindig  páratlan  

számú –, Bíráló Bizottságot kell  létrehozni. A Bizottság tagjait a Polgármester jelöli ki a 

Képviselő-testület tagjai és az Önkormányzati Intézmények munkatársai közül.  

Amennyiben az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, illetve az Intézmények  

munkatársai nem rendelkeznek a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, a Bizottság 

tagjaként külsős szakembert kell meghívni.   

  

(2) A Bizottság döntéseit együttesen hozza. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége 

jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévő tagok többségének szavazata szükséges.  

  

(3) A Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a munkacsoport szakmailag 

illetékes tagjai.  

  

(4) A Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen elhangzottak 

lényegét, valamint a bizottság által hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai 

írják alá.   

  

(5)  A Bizottság feladatai különösen:    

- jóváhagyja a közbeszerzés becsült értékét; a közbeszerzési eljárás fajtáját;  

- megállapítja a közbeszerzésre vonatkozó ajánlati, részvételi felhívás tartalmát; meghatározza 

az elbírálás szempontjait;  

- jóváhagyja a dokumentációt;  

- felbontja az ajánlatokat, dönt az érvénytelenség megállapításáról és a kizárásról, valamint az 

ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról; 

- értékeli az ajánlatokat, döntési javaslatot készít elő az ajánlatkérő részére  

- ellátja a Kbtv-ben hatáskörébe utalt egyéb feladatokat;  

  

7.§ 

 

Az ajánlatok bontása 

  

(1) Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártát követően haladéktalanul fel kell bontani. Az 

elkésett ajánlatok esetében az elkésettség tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, az elkésett 

ajánlatokat pedig bontatlanul kell megőrizni.  

  

(2) Az ajánlatok bontását a Polgármester, vagy a Bíráló Bizottság valamely tagja és a jegyző, 

illetve a munkacsoport valamely tagja végzi. Ajánlatok bontásánál jelen lehetnek a Kbtv. -ben 

meghatározott személyek.  

  

(3) Az ajánlatok bontása során ismertetni kell az ajánlati ismertető tartalmát az alábbiak 

szerint:   

- az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét);  

- valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont 

(résszempontok) alapján értékelésre kerülnek;  

 



(4) Az ajánlatok bontásáról és ismertetéséről a Kbt-nek megfelelően jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyet a Kbt-ben meghatározott esetekben és módon meg kell küldeni az 

ajánlattevők részére. A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:   

- a közbeszerzés tárgyát;  

- a bontási eljárás helyét és pontos idejét;  

- az eljáráson részt vevő szervezetek és személyek megnevezését és megjelenésük jogalapját;  

- az ajánlatok bontása során kötelezően előírt adatok ismertetését;  

- az érvényesség, illetve érvénytelenség megállapítását, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 

az ajánlat a bontás során megállapítható formai és tartalmi követelményeknek megfelel és a 

további elbírálásra alkalmas;  

- hiánypótlásra vonatkozó nyilatkozatot;  

- bontási eljárás befejezésének időpontját;  

- bíráló bizottság elnökének aláírását és a hitelesítésre felkért egy bizottsági tag aláírását;     

  

8.§ 

 

Ajánlatok értékelése és elbírálása 

  

 (1)  A Bizottság az ajánlatok bontását követőn a Kbt. szabályainak megfelelő módon és  

határidőben ülést tart. A Bíráló Bizottság szakvéleményt és döntési javaslatot terjeszt elő. A 

Bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell a tagok indoklással ellátott 

bírálati lapjait. A benyújtott ajánlatokat a Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő 

nevében, mint döntéshozó a Polgármester bírálja el.  

  

(2) Amennyiben, az ajánlatokban megjelölt ellenszolgáltatás meghaladja a Képviselő - 

testület által a közbeszerzéshez rendelt pénzügyi fedezetet, az ajánlatkérésre jogosult köteles  

a Bizottság szakvéleményével együtt előterjesztést tenni a Képviselő-testület felé és kérni a 

szükséges pénzügyi fedezet biztosítását vagy a Bizottság döntése alapján eredménytelennek 

minősíteni az eljárást.     

  

9.§ 

 

Eredményhirdetés 

  

(1) Az eredményhirdetésre vonatkozóan a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 

eredményhirdetést követıen – a Kbt-ben meghatározott határidők betartásával – kerülhet sor a 

szerződéskötésre.  

    

(2) A Kbt -ben  foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő kérésére 

köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz  viszonyított 

előnyeiről, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz főződő érdekeit is. 

 

10.§ 

 

A dokumentálás rendje 

  

(1)  A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos minden eseményt írásban dokumentálni kell és az összes iratot a közbeszerzési 

eljárás lezárásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.  

  



(2) A Bíráló Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek melléklete a bizottság 

által jóváhagyott szakvélemény és értékelési ponttáblázat.  

  

(3) Az ajánlatkérő döntéséről jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlatkérő ír alá. 

 

11.§ 

 

A belső ellenőrzés rendje 

  

A közbeszerzéssel kapcsolatban a Kbtv rendelkezéseit kell alkalmazni.  

  

12.§ 

 

Összeférhetetlenség és üzleti titok 

  

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítésében és bírálatában nem vehet részt az, akinek 

személyében a Kbtv. -ben foglalt összeférhetetlenség áll fenn.  

(2) Az eljárásban résztvevő személyek – az eljárás megkezdése előtt – az 

összeférhetetlenségre és az eljárásban tudomásukra jutott üzleti tikok megőrzésére 

vonatkozóan kötelesek nyilatkozatot tenni.  

  

13.§ 

 

Záró rendelkezések 

  

(1) A szabályzatban meghatározásra nem kerülő kérdésekben a Kbt. rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.  

  

(2) A szabályzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásával lép hatályba, egyúttal  a korábban  elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzat hatályát veszti.   

  

  

  

Füredi János                                dr. Fazekas István 

                  polgármester                         jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. számú függelék 

 

 

2. számú függelék 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

tagjai 
 

 

1. Füredi János             Ágasegyháza Község Polgármestere 

2. Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna      Ágasegyháza Község Alpolgármestere 

3. Ártim János 

4. Bagóné Ballun Gyöngyi 

5. Bolyki Zoltán 

6. Bornemisszáné Varga Ilona 

7. Tóthné Fekete Ilona 

 

 

 

 

 
3. számú függelék 

 

A Képviselőtestület Bizottságainak személyi összetétele 
 

 

Ügyrendi Bizottság 
tagjainak száma: 3 fő 

 

 

Elnök:  Bolyki Zoltán 

Tag:  Bagóné Ballun Gyöngyi 

Tag:  Tóthné Fekete Ilona 

 

 

Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság 
tagjainak száma: 3 fő 

 

 

Elnök:  Ártim János 

Tag:  Bolyki Zoltán 

Tag:   Bornemisszáné Varga Ilona 

 

 



         

Az Önkormányzat  SzMSz-ének  4. számú melléklete  

 

– a PH SzMSz –  

 

mellékletei és függelékei 

 
1. MELLÉKLET  

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 8. § (1) bekezdése szerint: ” A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül 

kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet 

céljainak eléréséhez.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján: A kontrolltevékenység részeként minden 

tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést 

(FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 

szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi 

szempontú megalapozottsága, 

c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések 

szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, 

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és 

beszámolás) kontrollja.” 

A Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy: „Az (2) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt 

tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.” A (4) bekezdésben foglaltak szerint: „A költségvetési 

szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább 

az alábbiakat szabályozni: 

a)  engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 

b)  a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 

c)  beszámolási eljárások.” 

 

Mindezek alapján - a kontrolltevékenység részeként - az alábbiak szerint alakítom ki az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal  
 

Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői 

Ellenőrzés 

Szabályzatát: 
 

 

1.  Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzésre [a továbbiakban: 

FEUVE] vonatkozó általános szabályok 

 
 

1.1. A FEUVE fogalma: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8-9 §-aiban meghatározott. A 

FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott 

első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. 

 

 
1.2.  A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma: A pénzügyi irányítási és 

ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési 

tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság 

miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések 

szabá1yszerűségi és szabá1yozottságí szempontból történő jóváhagyását illetve 

ellenjegyzését 

c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás). 

 

 

1.3.  A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése: A 

pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatoknak, tevékenységnek a szerven belüli, 

feladatköri elkülönítését  az 1. számú melléklet biztosítja. 

 

 

1.4.  A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 

melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, 

létszámmal és a vagyonnal való 

- szabályszerű, 

- gazdaságos, 

- hatékony és 

- eredményes gazdálkodás követelményeit. 

 

 

1.5. A jegyző felelőssége a FEUVE rendszerrel kapcsolatban: 

 

A jegyző köteles 



- olyan szabályzatokat kiadni, 

- olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, 

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

A jegyző köteles 

- kialakítani, 

- működtetni és 

- fejleszteni a FEUVE rendszerét. 

 

A FEUVE rendszer kialakításánál, működtetésénél, valamint fejlesztésénél a jegyző 

figyelembe veszi a költségvetési szerv gazdálkodásának folyamatait, így a tervezési, a 

végrehajtási, a beszámolási tevékenység feladatait, valamint a költségvetési szerv egyéb 

sajátosságait. 

 

A jegyző köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely 

szervezeti és működési szabályzat egyéb mellékletét képezi. 

 

 

1.6. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények 

közül a legfontosabbak: 

a) a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és 

célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható 

gazdálkodás elveivel; 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény 

gazdálkodásával kapcsolatosan; 

d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és 

összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; 

e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és 

megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

 

 

1.7.  A FEUVE rendszerben alkalmazandó legfontosabb elvek  
 

1.7.1. A szabályosság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, 

tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak. 

 

1.7.2. A szabályozottság azt jelenti, hogy a költségvetési szervnek valamennyi tevékenységi 

folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi körébe tartozó szakfeladata megfelelően 

szabályozott. 

 

17.3. A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások 

kö1tségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett. 

 

1.7.4. A hatékonyság egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és 

egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 

 



1.7.5. Az eredményesség egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a 

tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. 

 

 

 

2. A FEUVE rendszer és a szabályozottság 

 

 
2.1.  Elvek 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a költségvetési szerv 

feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy a szerv: 

- mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a 

szem előtt tartásával lássa el a belső szabályozási feladatait, ezekről a központi 

szabályokról tájékozott legyen; 

- a belső szabályozásnál figyelembe vételre kerüljenek a fenntartó által 

meghatározott követelmények, célkitűzések, elvárások; 

- a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási 

követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok 

megismertetéséről; 

- az intézmény működése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó 

területek feltárásra kerüljenek, majd elkészítsék a vonatkozó szabályzatokat, 

előírásokat. 

 

2.2. Eljárások, melyeket a szabályozottság érdekében kell lefolytatni: 

 

- Meg kell határozni azokat a területeket, mely területek szabályozásáról gondoskodni 

kell a központi előírások kötelező előírásai miatt. Objektív kockázatelemzés 

segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek szabályozása (anélkül, hogy azt 

kötelező központi előírás kötelezővé tenné) szükséges az intézmény működési, 

szervezeti, illetve az ellátott feladatok sajátossága miatt. A szabályozását gyakran felül 

kell vizsgálni. 

- Új belső szabályozás esetén  a szabályozás előtt előzetes konzultációt kell folytatni a 

területen dolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó tevékenységi folyamat 

folyamatgazdájával. Csak az előzetes tájékozódást követően lehet elkészíteni a 

szabályzat tervezetet, melyet   véglegesítés előtt ismét meg kell beszélni az érintett 

dolgozókkal, illetve folyamatgazdákkal. 

-A szabályozottság megfelelő minősége érdekében a szabályozottságot 2. számú  

melléklet szerinti időközönként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnál figyelembe 

kell venni a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés tapasztalatait, a független 

belső ellenőrzés megállapításait, valamint a felügyeleti, illetve egyéb külső ellenőrzés 

észrevételeit. A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az 

adott szabályozási területtel közvetlen kapcsolatban lévő dolgozókkal, illetve a 

szabályozott működési folyamathoz (tartozó folyamatgazdákkal). 

 

 

2.3.  A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása folyamat ábráját a 3. számú  

mellélet tartalmazza. 

 

 



2.4. Belső szabályzatok 

 

A költségvetési szerv vonatkozásában a belső szabályzatok alatt valamennyi, az 

intézmény működését alapvetően meghatározó, írásban rögzített, a szervre nézve 

kötelező előírást, követelményt meghatározó dokumentumot érteni kell.Belső 

szabályozás körébe a következők tartozhatnak: 

-  szervezeti és működési szabályzat a mellékleteivel, 

-  tervek (mint p1. közép és hosszú távú program, fejlesztési program, a fenntartó 

költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési terv, és intézményre 

vonatkozó eljárási szabályai, egyéb megállapodások a fenntartóval, likviditási 

terv és e1őirányzat-felhasználási ütemterv stb.), 

-  rendeletek (pl.  költségvetési rendelet, vagyongazdálkodási rendelet és 

szabályzat), 

-  működéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos 

szabályok, 

-  pénzügyi és gazdálkodási szabályok. 

 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés érdekében a szervnek a 2. 

számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal kell rendelkeznie. A szabályzatok 

felülvizsgálati időszakai, határnapjai, valamint a felülvizsgálatért fe1elős személyek 

megnevezése szintén a 2. számú  mellékletben található. 

 

 

3. A FEUVE rendszer és a szabályosság 

 

3.1.  Elvek. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az 

intézményvezető feladata, hogy az intézmény dolgozói számára biztosítsa 

- a hatályos központi jogszabályok, és más kötelező szabályozások megismerhetősé-

get, 

- a belső szabályokhoz való hozzáférést, 

- a központi, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos információkat a 

szabályosság betartása érdekében. 

 

3.2.  Eljárások: A szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

 

-  Gondoskodni kell az intézményt közvetlenül érintő, a mindennapi 

tevékenységben alkalmazni szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, 

ajánlás (a továbbiakban szabályzat) könnyű hozzáférhetőségéről (papír, valamint 

számítógépes adathordozó segítségével). 

-  A központi szabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott 

területen dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való 

részvételt, illetve egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, 

folyóiratok beszerzését, illetve az internetes honlapokhoz való hozzáférést. 

-  A belső szabályok alkalmazhatósága érdekében a belső szabályzatok 

kezelésének úgy kell történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhető 

legyen. 

- A belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve 

egyes szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve a 

folyamatgazdákat részletesen tájékoztatni kell az új végleges szabályokról, 



szükség esetén munkaértekezlet, megbeszélés keretében kell gondoskodni a 

szabályzatok megismertetéséről. 

-  Az objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy 

kockázatot rejtő feladatok ellátásánál közreműködő dolgozók, illetve 

tevékenységek folyamatgazdáinak a figyelmét a szabályzatok, illetve a 

szabályzatok egyes elemei betartására. 

-  A központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a 

következő eszközökkel kell biztosítani: 

- előzetes vezetői ellenőrzéssel, 

- egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével, 

- utólagos vezetői ellenőrzéssel, 

-  független belső ellenőrzéssel. 

A szabályosság területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a 

területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottsági ismereteinek 

megismerése beszélgetés, megbeszélés, beszámoltatás stb. útján. 

Folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, 

hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több 

részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyan az a 

személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző 

feladat elvégzésének ellenőrzése is. Utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a 

szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának 

ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. 

A független belső ellenőrzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb 

kockázatot képviselő területeken gyakrabban ellenőrzi a szabályzatok betartását. 

 

3.3. Be1ső szabályzatok a szabályosságnak a hatályos központi, valamint a FEUVE és a 

belső szabályzatok témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során 

kell érvényesülni. 

 

 

4.  A FEUVE rendszer és a gazdaságosság 

 

A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a gazdaságosság követel-

ménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 

 

4.1.  Elvek 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló bevételi és kiadási előirányzatokkal,a 

létszám-előirányzattal, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, 

hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit. 

 

Egy szerv akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból 

költséghatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi 

erőforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek. 

 

4.2.  Eljárások:  

-  

- Gazdaságossági számításokat kell végezni a bevételi és kiadási előirányzatok 

és azok felhasználása vonatkozásában. Erre azért van szükség, mert nem gazdaságos a 



kiadási előirányzatok felhasználása akkor, ha nem veszik figyelembe azt, hogy mikor, 

honnét lehet a legolcsóbban megszerezni a működéshez, feladatellátáshoz szükséges 

eszközöket, készleteket, vásárolt szolgáltatásokat. 

-- A létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében: a létszám-előirányzatok 

felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszám szükségletet a legolcsóbban oldják meg. 

- A vagyongazdálkodás során: A vagyongazdálkodás során fontos a 

gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani, hogy adott feladat ellátását hogyan 

lehetne a meglevő vagyonnal úgy ellátni, hogy az a legkevesebb költséggel járjon. 

(Nem működik egy szerv, szervezeti egység gazdaságosan akkor, ha egy indokoltnál 

nagyobb épületben működik, stb.) 

-  Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az 

előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek gazdaságosság 

tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. 

 

- A gazdaságosság növelése érdekében számításokkal alátámasztott 

módszereket, eljárásokat kell javasolni. 

-  A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgá1ni kell annak 

gazdaságossága szempontjából. Felelősöket kell kijelölni a gazdaságossági számítások 

elvégzésére, kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 

-  A gazdaságosság szem előtt tartása érdekében folyamatosan ellenőrizni kell 

azokat a forrásokat, melyektől a szerv beszerzi a feladatellátásához szükséges külső 

forrásokat. A lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni és mindig a 

legkedvezőbb aján1atot kell választani. 

 

4.3.  Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban a következők: 

 

-  pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, készlet, vásáro1t szolgáltatások 

beszerzésével foglalkozó tevékenységek, 

-  a létszám és személyi juttatás előirányzatai és felhasználása. 

 

4.4.  Belső szabályzatok 

 

A gazdaságosság követelménye érvényesítéséhez az önköltség-számítási szabályzat 

nyújthat segítséget. Amennyiben a gazdaságosság számításhoz szükséges adatokhoz 

nem áll rendelkezésre megfelel részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-

gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokka1 foglalkozó szabályzatainak 

kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a 

gazdaságossági számítások elvégezhetőek legyenek. 

 

 

5.  A FEUVE rendszer és a hatékonyság 

 

A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a hatékonyság követelmé-

nye a következő elvek, eljárások és belső szabá1yzatok alapján érvényesül. 

 

5.1.  Elvek 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a hatékonyság 

követelményeit. A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, a 



- bevételi és kiadási előirányzatokkal, 

- a létszám-előirányzattal, 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 megfelelő legyen. 

A tevékenység akkor hatékony, ha a szerv a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő 

felhasználásával 

- a lehető legtöbb, és 

- legjobb minőségű 

feladatellátást végez (beleértve a feladatkörébe tartozó szolgáltatás-nyjtási 

tevékenységét is). 

 

5.2.  Eljárások 

 

- Hatékonysági számításokat kell végezni 

- A bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában.          

Ekkor vizsgálni kell, hogy a legtöbb, illetve legjobb minőségű feladatellátás, illetve 

szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe 

venni, a legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt 

szolgáltatást igénybe venni. 

- A létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. 

A létszám-előirányzatok felhasználása vonatkozásában az intézménynek vizsgálnia 

kell, hogy a minőség javítása, vagy legalább is szinten tartása mellett, minél több fel-

adatot hogyan tud a legkevesebb létszám, illetve személyi juttatás elóirányzat igény-

bevételével ellátni. 

- A vagyongazdálkodás során. 

A vagyongazdálkodás során a hatékonysági vizsgálat középpontjában az állhat, hogy a 

rendelkezésre álló vagyon megfelelően kihasznált-e, rnivel a felesleges, a feladatellá-

táshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelően hasznosított vagyon a szerv nem ha-

tékony működését eredményezi. 

- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az 

előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, 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. Felelősöket kell kijelölni a hatékonysági számítások elvégzésére, 

kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 

 

5.3.  A FEUVE és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei 

 

A hatékonyság szinte a működés teljes egészét érinti, így különösen: a szervezeti 

felépítést, s ezzel összefüggésben az SZMSZ-t, a szakmai működésre vonatkozó 

szakmai, és egyes szolgáltatásra vonatkozó előírásokat. 

 

5.4.  Belső szabályzatok 

 

Amennyiben a hatékonyság számításához szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre 

megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási 



szabályozatok analitikus nyilvántartásokka1 foglalkozó szabályzatainak 

kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a 

hatékonysági számítások elvégezhetőek legyenek. 

 

 

6. A FEUVE rendszer és az eredményesség 

 

A folyamatba épített előzetes és utólagos e1lenőrzési rendszerben az eredményesség 

követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül: 

 

 

6.1.  Elvek 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség 

követelményeit. 

 

Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: 

- kiadási előirányzatok felhasználása, 

- a létszám-előirányzat felhasználása, valamint 

- a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. 

 

Az eredményesség a szerv tevékenysége, ezen belül, p1. egy feladata, nyújtott 

szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és 

tényleges teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. 

 

Az eredményesség azt mutatja, hogy a szerv működése, feladatellátása, 

szolgáltatásnyújtása eléri-e a célját, s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. 

 

A szerv adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha 

azt az érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek. 

 

6.2.  Eljárások 

 

A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

-  Hatékonysági számításokat kell végezni a bevételi és kiadási előirányzatok és 

azok felhasználása vonatkozásában. Ekkor vizsgálni kell, hogy a teljesített 

feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás hogyan viszonyul az elvárásokhoz, az 

érintettekhez mennyiségben és minőségben. 

- Adott feladatellátásnál, szolgáltatásnál mindig vizsgálni kell az igénybevevők, 

és a lehetséges igénybevevők közötti kapcsolatot. 

- a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. 

- A létszám-előirányzatok felhasználása milyen hatással van a nyújtott 

szolgáltatások mennyiségére, valamint annak lehetséges igénybevételére, 

illetve, hogy a létszám, illetve személyi juttatás felhasználása hogyan hat a 

szolgáltatást igénybevevőkre (pl. lehet, hogy adott feladat több személlyel, 

vagy nagyobb fizetéssel jobb minőségben, gyorsabban stb. történik, ezért az 

igénybevétel nő, illetve a szolgáltatás megítélése is javul). 

 



A vagyongazdálkodás során az eredményességi vizsgálat középpontjában az állhat, 

hogy a rendelkezésre álló vagyon valamely feladatellátás kapcsán kapcsolatba kerül-e 

a lehetséges igénybevevőkkel, illetve az igénybevétel, vagy annak lehetősége 

milyenhatást gyakorol rájuk. 

- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az 

előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek a.z 

eredményesség tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. 

- A eredményesség javítása érdekében számításokkal,közvélemény 

kutatásokkal,egyéb felmérésekkel alátámasztott javaslatokat kell 

megfogalmazni. 

- A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak 

eredményesség szempontjából. Felelősöket kell kijelölni az eredményesség 

számítások elvégzésére, kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok 

kido1gozására. 

 

6.3.  Be1ső  szabályzatok 

 

Az eredményesség követelménye érvényesítéséhez a főkönyvi könyvelési és analitikus 

nyilvántartási, illetve egyéb statisztikák nyújthatnak segítséget. Amennyiben az 

eredményesség számításához szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő 

részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok 

analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő 

részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy az eredményességi 

számítások elvégezhetőek legyenek. 

 
 

7. Ellenőrzési nyomvonal 

 
7.1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma, tartalma 

 

Az e11enőrzési nyomvonal a költségvetési szerv – 

- tervezési folyamatainak, 

- pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint az 

- ellenőrzési folyamatainak 1eírása. 

 

Az ellenőrzési nyomvonal leírás 

- szöveges, illetve 

- táblázatba foglalt, valamint 

- folyamatábrákkal szemléltetett dokumentum. 

 

7.2. A költségvetési szerv vezető köteles elkészíteni, illetve elkészíttetni a költségvetési 

szerv ellenőrzési nyomvonalát. 

 

7.3. Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv szervezeti és működési 

szabályzatának mellékletét kell, hogy képezze. A mellékletként való csatolásért a 

költségvetési szerv vezetője tartozik felelősséggel. 

 

7.4. Az egyes ellenőrzési nyomvonalak megtalálhatóak az 5. számú mellékletében. 

 



Ellenőrzési nyomvonalak: 

- Tervezési folyamatok ellenőrzési nyomvonala. 

- Végrehajtási folyamatok ellenőrzési nyomvonala. 

- Ellenőrzési folyamatainak ellenőrzési nyomvonala. 

 
 

8. Választott kockázatelemzési és kockázatkezelési módszer 

 

8.1.  Az intézményvezető köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 

- kockázatelemzést végezni, és 

- kockázatkezelési rendszert működtetni. 

 

8.1.1. A kockázatelemzés: objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely 

meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrző rendszerekben rejlő kockázatokat. 

Ennek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv 

tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

 

8.1.2.A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon 

intézkedéseket és az intézkedések megtételének módját, melyek csökkentik, i1letve 

megszüntetik a kockázatokat. 

 

8. 2.  A FEUVE rendszer objektív kockázatelemzési módszere 

 

A FEUVE rendszerben rejlő kockázatos területek kivá1asztására objektív 

kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott 

módszertani útmutatók alapján. 

 

9. Ezen FEUVE Szabályzat 2013. március  . napján lép hatályba, és a hatályba 

lépéssel egyidejűleg a Hivatal korábban hatályos FEUVE Szabályzata szabályzat 

hatályát veszti.  

 

 

Ágasegyháza, 2013.március   

 (: dr.   Fazekas István :) 

 Ágasegyháza Község Jegyzője 

 

A Szabályzatot Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Ágasegyháza 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendeletét  módosító    /2013. (III..)    számú rendelet az elfogadásával egyidejűleg tudomásul 

vette.  

 

Ágasegyháza, 2013. március  .   

 (: Füredi János :) 

 Ágasegyháza Község Polgármestere  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUVE szabályzat  1 számú melléklete 

 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési    

feladatok, feladatkörök szerinti elkülönítése 

 
 

 

Pénzügyi irányítási és ellenőrzési 

Feladatok megnevezése 

F e l a d a t k ö r ö k  m e g n e v e z é s e  
Kép
visel

ő 

testü
let 

Polgár 
mester. 

Jegyző Intézmény
vezetők 

Pénzügyi  

Ügyintéző 

I 

Galamb 

Jánosné 

Pénzügyi  

Ügyintéz

ő II 

Pénztár

os 

1.)Pénzügyi dokumetumok  

     előkészítése: 

1.1. Költségvetési terv 

         - intézményi kv.kocepció 

      

X 

 

     

 

         - intézményi kv. terv          X   

         - intézményi kv. módosítása          X   

- normatív állami támogatá 

  sokkal kapcs. Adatszolgál 

  tatás fenntartónak 

      

X 

     

    1.2. Kötelezettségvállalások     X       

1.3.Vagyongazdálkodással 

kapcs. ügyek: 

          - beszerzés 

      

X 

     

          - értékesítés          X    

          - selejtezés               

X 

          - leltározás               

X 

2.)Előzetes és utólagos pénzügyi 

    ellenőrzés, a pénzügyi döntések 

    szabályszerűségi és szabályozott 

    sági szempontból történő jóváha 

    gyása, ellenjegyzése 

    2.1. Költségvetési terv 

       - jóváhagyása 

 

 

 

 

 

 

 X 

       

       - módosítása  X        



    2.2. Kötelezettség váll.ellenjegyz.       X      

    2.3. Vagyongazdálkodással kapcs 

           ügyek: 

        - selejtezés ellenjegyzése 

      

X 

      

3.) Gazdasági események  

      elszámolása: 

    3.1. Kv.előirányzatok könyvelése 

     

 

     X 

   

    3.2.Gazd.esemény szakmai telj.ig.          X     

    3.3. Gazd.esemény érvényesítése           X   

    3.4. Gazd.esemény utalványozása     X           

    3.5. Utalványozás ellenjegyzése       X           

    3.6. Pénzkezelés 

             - Bank 

     

     X 

   

             - Pénztár                

X 

    3.7. Előirányzatok teljesítésének 

           könyvelése 

     

     X 

   

     3.8. Beszámolók 

              - féléves kv. besz. 

     X        

              - háromnegyedéves besz.      X   

              - zárszámadás      X   

     3.9. Pénzügyi jelentések 

              - PM infók 

     X       

              - Mérlegjelentések      X   

              - Statisztikák      X   

              - ÁFA elszámolások      X   

         

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEUVE szabályzat  2 számú melléklete 

 

 

Belső szabályzatok listája és azok felülvizsgálatának rendje 
 

 

 

 Felülvizsgálat  

Időszakai 

Felülvizsgálat 

elvégzéséért felelős 

SZ M SZ Határnapjai  

Folyamatos 

 

       jegyző 

Gazdálkodás ügyrendje 

 

Határnapjai  

Folyamatos 

 

       jegyző 

Közszolgálati szabályzat 

Informatikai adatvédelmi szabályzat 

Adatvédelmi szabályzat 

Iratkezelési szabályzat 

Munkavédelmi szabályzat 

Tűzvédelmi szabályzat 

 

 

Határnapjai 

Folyamatos 

 

 

 

       jegyző 

Számviteli szabályzat gyűjtemény 

részei 

Számviteli politika 

 

Folyamatos 

 

  Gazdálkodási  

      főelőadó 

Gépjármű üzlet szabályzat Folyamatos Gazdálkodási főea. 

Leltározási és leltárkészítési 

Szabályzat 

 

Folyamatos 

  Gazdálkodási 

      főelőadó 

Selejtezési és hasznosítási szabályzat Folyamatos Gazdálkodási főea. 

Eszközök és források értékelési 

Szabályzata 

 

Folyamatos 

  Gazdálkodási 

      főelőadó 

Pénzkezelési szabályzat Folyamatos Gazdálkodási főea. 

Számlarend Folyamatos Gazdálkodási főea. 

   



 



FEUVE szabályzat 4. számú melléklet 

         

         

                                  Választott kockázatelemzési és kockázat kezelési módszer  

         

         

         

Választott kockázatelemzési módszer: munkamegbeszélés   

Kockázati tényezők szöveges ismertetése.    

         

         

         

         

1. Költségvetési kockázat A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelke- 

       zésre álló forrás. A források kezelése nem ellenőrizhe- 

       tő közvetlenül.     

                  

2. Tőke beruházási kockázat Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 

                  

3. Jogi és szabályozási kockázat A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják 

       a kívánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások 

       nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak. 

               

4. Infrastrukturális kockázat Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadá- 

      lyozhatja a normális működést.    

                  

5. Személyzeti kockázat A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehe- 

       tetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű 

       személyi állomány hiánya.    

                  

6. Inrformációs kockázat A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szük- 

       ségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést ered- 

       ményez.      

                  

7. Dokumentáltság kockázata A különböző pályázatok, támogatások elnyerésének, 

       elszámolásának feltétele a kellő dokumentáltság. 

                  

8. 

Működési 

kockázat   Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok 

       csak részben valósulnak meg.    

              

9. Felelősségvállalási kockázat A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gya- 

       korol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ágasegyháza Község Önkormányzat     FEUVE szabályzat 5. számú melléklete 

         Polgármesteri Hivatala         

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.       

           

           

                          ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL  

           

           

           

Főfolyamat Folyamat Folyamatgazda 

száma megnevezése száma megnevezése neve beosztása 

1. Tervezés 1. 
Információgyűjtés a költségvetési 
koncepció     Galamb Jánosné  gazdálkodási főelőadó 

      elkészítéséhez           

    2. Intézményvezetők tájékoztatása a költség- Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

      vetési koncepcióról           

    3. Költségvetési koncepció elkészítése Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

    4. Költségvetési koncepció egyeztetése Pol- Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

      gármesterrel, Jegyzővel         

    5. Költségvetési koncepció Bizottságok általi Bizottságok Bizottsági tagok 

      megtárgyalása           

    6. Tervezési irányelvek meghatározása Képviselőtestület Képviselők 

    7. Döntés a költségvetési koncepcióról Képviselőtestület Képviselők 

    8. Információgyűjtés a tárgyévi költésgvetés Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

      elkészítéséhez       

    9. Költségvetés egyeztetése Polgármesterrel, Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

      Jegyzővel, Intézményvezetőkkel         

    10. Költségvetés Bizottságok általi megtárgya- Bizottságok Bizottsági tagok 

      lása             

    11. Döntés a költségvetésről   Képviselőtestület Képviselők 

    12. Tárgyévi előirányzatok számítógépes feldol- Pénzügyi Ügyintéző I  gazdálkodási előadó 

        gozása (DOKK)           

           

           



           

           

           

           

Főfolyamat Folyamat Folyamatgazda 

száma megnevezése száma megnevezése neve beosztása 

2. Előirányzat-felhasználás 1. Kötelezettségvállalás    Füredi János polgármester 

  (Alapja: költségvetés részeként   Kötelezettségvállalás személyi juttatásoknál 
részben önálló intézmények 
vezetői   

  elkészült előirányzat-felhaszná- 2. Szakmai teljesítés igazolása   Füredi János polgármester 

  lási ütemterv)           
részben önálló intézmények 
vezetői   

     3. Érvényesítés     Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

                     

     4. Utalványozás     Füredi János polgármester 

               dr. Fazekas István jegyző 

     5. Ellenjegyzés     dr. Fazekas István jegyző 

                Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

3. Előirányzat-módosítás 1. Előirányzatmódosítás kezdeményezése Füredi János polgármester 

  (Alapja: jelentés az aktuális        dr. Fazekas István jegyző 

  helyzetről)            Intézményvezetők   

     2. Módosított költségvetés elkészítése Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

     3. Módosított költségvetés Pénzügyi Bizottság Pénzügyi bizottság Bizottsági tagok 

       általi megtárgyalása           

     4. Döntés a módosított költségvetésről Képviselőtestület Képviselők 

     5. Módosított előirányzatok számítógépes fel- Pénzügyi Ügyintéző I  gazdálkodási előadó 

        dolgozása (DOKK)           

4. Vagyongazdálkodás 1. Üzemeltetésre kiadott vagyonnal kapcsola- Pénztáros gazdálkodási főelőadó 

       tos elszámolások           

     2. Vagyonkataszter vezetése   Pénztáros gazdálkodási főelőadó 

     3. Vagyonváltozás meghatározása, lebonyo- Pénztáros gazdálkodási főelőadó 

       líttatása, nyomonkövetése         

     4. Vagyonban történt mennyiségi és értékbeni Pénztáros gazdálkodási főelőadó 

        változások elszámolása         

5. Munkaerőgazdálkodás 1. Engedélyezett létszám meghatározása Képviselőtestület Képviselők 



     2. Munkáltatói jogkör gyakorlása   Füredi János polgármester 

             dr.Fazekas István jegyző 

               Intézményvezetők   

     3.  Munkaügyi elszámolás   Pénzügyi Ügyintéző I  gazdálkodási előadó 

           

           

           

Főfolyamat Folyamat Folyamatgazda 

száma megnevezése száma megnevezése neve beosztása 

6. Készpénzkezelés 1. Összeszerelés     Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

     2. Utalványrendelet készítése   Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

     3. Banki átutalás     Galamb Anikó gazdálkodási előadó 

     4. Számítógépes adatfeldolgozás    Pénzügyi Ügyintéző I gazdálkodási előadó 
       (DOKK, FOLYÓ)           

     5. Házipénztár kezelése   Börönde Edit gazdálkodási főelőadó 

      6. Pénztárbizonylatok készítése   Börönde Edit gazdálkodási főelőadó 

7. Könyvvezetés 1. Kontírozás     Pénzügyi Ügyintéző I gazdálkodási előadó 

             Pénzügyi Ügyintéző II gazdálkodási előadó 

               Pénztáros gazdálkodási főelőadó 

      2. Könyvelés       Pénzügyi Ügyintéző I gazdálkodási előadó 

8. Beszámolás 1. Beszámoló elkészítése   Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

     2. Számítógépes adatfeldolgozás (K11) Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó 

     3. Könyvvizsgálati szolgáltatás   szükség szerint Könyvvizsgáló 

      4. Döntés a zárszámadásról   Képviselőtestület Képviselők 

9. FEUVE kötelezettség 1. Aláírási jogok gyakorlása   Munkáltatói jogkör gyakorlója   

     2. Beosztottak rendszeres,eseti beszámolta- Munkáltatói jogkör gyakorlója   
       tása             

     3. Ellenőrzendő munkafázisok ellenőrzése, Munkáltatói jogkör gyakorlója   
        egyeztetések           

10. Adatszolgáltatás 1. Adatszolgáltatás önkormányzaton belül Adatszolgáltatásért felelős   

      2. Adatszolgáltatás önkormányzaton kívülre/ről Adatszolgáltatásért felelős   

 

 

 



Ágasegyháza Község Önkormányzat                     
          Polgármesteri Hivatala             FEUVE szabályzat 6.számú melléklete 

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                     

                          Munkatábla a kockázati tényezők rangsorolásához      

                         

Kockázati tényezők 
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Költségvetési kockázat                                             

Tőke beruházási kockázat                                             

Jogi és szabályozási 
kockázat                                             

Infrastrukturális kockázat                                             

Személyzeti kockázat                                             

Információs kockázat                                               

Dokumentáltság kockázata                                             

Működési jellegű kockázat                                             

Felelősségvállalási kockázat                                             

Költségvetés nagyságrendi                                            

kockázat                                              

Pontérték összesen                                               

Rangsor (1-10-ig pontérték 

szerint)                                             

                         

Ágasegyháza, ………………………………                    

                  ………………………………….  

                    belső ellenőr   



 

2. MELLÉKLET  

 

A számviteli törvény 14. §-ának (8) bekezdése szerint: „A pénzkezelési szabályzatban 

rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) 

lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi 

szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a 

készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz 

záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő 

eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel 

kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási 

szabályokról.” Ugyanezen szakasz (12) bekezdés e szerint: „A számviteli politika 

elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.” 

 

Mindezek alapján az alábbi szabályzatot adom ki: 

 

 

 

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
I.   

A BANKSZÁMLA KEZELÉSE  

 

 

1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 

intézményei [a továbbiakban: Önkormányzat] a költségvetési gazdálkodásával és a 

pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat a költségvetési számlán - ideértve az 

elszámolási számla alcímű számláit is - köteles lebonyolítani.  

 

Az Önkormányzat a számlákat, alszámlákat egy hitelintézetnél nyithatja meg, kivéve a 

költségvetési betétkönyvet helyettesítő elszámolási számlá(ka)t, és csak egy költségvetési 

elszámolási számlával rendelkezhet.  

Az Önkormányzat számlavezető hitelintézete: TP Bank Nyrt. (fióktelepe: 6000. 

Kecskemét, Széchenyi tér 12-14. szám.) 

Az Önkormányzat az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél (fióktelepe: 6076 

Ágasegyháza Rákóczi u. 66/A.) vezeti elszámolási betétszámláját.  

A választott számlavezető hitelintézet a képviselő testület döntése alapján, a naptári év első 

napjával változtatható meg. 

A folyamatos pénzellátás érdekében a választott hitelintézettel kapcsolatos testületi 

döntéséről írásban értesíteni kell a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságát (székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.) a 

tárgyévet megelőző év november 30-ig. A tájékoztatáshoz csatolni kell a döntés 

dokumentumait, különösképpen a választott hitelintézettel kötött és külön szerződésben 

megjelölt bankszámlaszámot hitelesen tanúsító okiratot.  
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A tájékoztatás határidőre történő elkészítéséért és elküldéséért a pénztáros felelős.  

 

A polgármesteri hivatal, mint Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a 

költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit - a központi 

költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely 

hitelintézetnél betétként elhelyezheti, az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak 

szerint. 

 

Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, valamint a pénzintézet 

kiválasztásáról a Képviselőtestület dönt.  

 

 

2. Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó számlák  

 

Az Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan – a 

jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - a 

következő alcímű számlákat nyitja meg: 

 

a.)  az állami hozzájárulások jogszabályban meghatározott esetekben történő 

elkülönítésére, 

b.)  fedezetbiztosításra történő elkülönítésre, 

c.)  a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és -vásárlás 

támogatási számlát, 

d.)  a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési számlát, a 

gépjárműadó befizetésére gépjárműadó beszedési számlát, a késedelmi pótlék 

befizetésére pótlék beszedési számlát, a bírságok, önellenőrzési pótlék és a 

végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési számlát, 

e.)  a helyi önkormányzatot megillető, a jelen fejezet 3. pontjának alpontjaiba 

nem tartozó adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb 

bevételek elszámolási számlát,  

f.)  egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a beruházáshoz 

kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulást is – elkülönítésére, 

g.)  a költségvetési betétkönyvet helyettesítő elszámolási számlát.  

 

A számlák nyitására, vezetésére vonatkozó bankszámla szerződések aláírására a 

polgármester és a jegyző együttesen jogosult. 

 

3. Nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok kimutatására 

szolgáló számlák 

 

Önkormányzatunk a költségvetési elszámolási számlán, valamint az ahhoz kapcsolódóan 

megnyitott (a 2. pontban felsorolt) alcímű számlákon kívül a nem közvetlenül a 

költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására  

a.)  az önkormányzat által ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és 

túlnyomórészt nem önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, 

fejlesztések megvalósítására lebonyolítási számlát,  

b.)  más szerv által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások 

befizetésére idegen bevételek elszámolási számlát, 
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4. A számlákhoz kapcsolódó készpénzforgalom, a számlákról teljesíthető kifizetések, 

utalások  

 

A 2. és 3. pontban felsorolt számlákhoz - a költségvetési elszámolási számla és a 

költségvetési betétkönyvet helyettesítő elszámolási számla kivételével - készpénzforgalom 

nem tartozik. 

Az elszámolási számla, a költségvetési betétkönyvet helyettesítő elszámolási számla és a 

pénztár közötti kapcsolatot a jelen szabályzat II. fejezete rögzíti.  

 

A 2. pont szerint nyitott alcímű számlákról, valamint a 3. pont szerint vezetett számlákról 

kizárólag az alábbi kifizetések, utalások teljesíthetők:  

a.) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára való utalás, 

valamint a 2. pont és 3. pont szerinti alcímű számlák közötti átvezetés, 

b.) más szerv által kimutatott és beszedett adók módjára behajtandó 

köztartozások utalása a tartozást kimutató által megadott számlára, 

c.) adózó - visszatérítésre jogosult - részére történő visszatérítés (ideértve 

az adózás rendjéről szóló törvény szerint fizetett kamatot is), 

d.) adózó kérelmére a 2. pont d)-e) alpontja szerint nyitott alcímű 

számlák, valamint a 3. pont a)-b) alpontjai szerint vezetett számlák 

közötti átvezetések. 

 

A 2. pont alpontjai, valamint a 3. pont alpontjai szerinti bevételeket az ott megjelölt 

számlákon (alcímű számlákon) kell beszedni. Amennyiben az Önkormányzat más 

számlájára (alcímű számlájára) érkezik befizetés, akkor a befizetést a megfelelő analitikus 

nyilvántartáson is át kell vezetni.  

 

5. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv bankszámlájának 

megnyitása  

 
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szervek nem rendelkeznek bankszámlával.  

 

 

6. Aláírás bejelentésének szabályozása 
 

Számlatulajdonosként a polgármester és a jegyző jelenti be a pénzintézetnek, hogy a 

bankszámlák felett kik jogosultak rendelkezni.  

 

A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a pénzintézet által 

rendszeresített aláírás bejelentőn történik.  

Az aláírás bejelentést számlaszámonként kell megtenni.  

 

A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja. 

 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók, 

valamennyi bankszámla tekintetében: 
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Aláírási 

sorrend 

Név Összeg (Ft)  

1. Füredi János Összeghat.nélkül 

2. Dr. Fazekas István Összeghat.nélkül 

3. Börönde Edit Összeghat.nélkül 

4.  Szénási Nikolett Összeghat.nélkül 

 

A bejelentett személyek - összegre tekintet nélkül - a következő sorrendben, illetve 

párosításban írhatnak alá:  

Az aláírás érvényességéhez két arra jogosult személy aláírása szükséges, ezek egyikének 

az 1. vagy 2. sorszámok alatt megnevezettek valamelyikének kell lennie. 

 

 

 

II.  

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYOK 

 

 

1. A házipénztár létesítése 

 

1.1. A házipénztár fogalma, elhelyezése 
 

A házipénztár a szervezetünk működéséhez szükséges készpénz, a (jelenleg csak 

elektronikus formában létező) értékpapírok, valamint az egyéb (szigorú számadású 

nyomtatvány, étkezési utalvány, stb.) értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására és 

megőrzésére kijelölt helyiségrész. 

 

A házipénztárban kell kezelni 

 a költségvetési elszámolási számláról felvett készpénzt, 

 a költségvetési betétkönyvet helyettesítő elszámolási számláról felvett 

készpénzt, 

 a készpénzben teljesített befizetéseket, 

 az értékpapírokat, 

 az egyéb értékeket. 

 

A pénztárból kell teljesíteni a készpénz kifizetéseket. 

 

A házipénztárban az alkalmazottak, illetve más szervezetek pénzét (egyéb értékét) csak a 

jegyző írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és 

nyilvántartani. 

 

1.2. A készpénz, értékpapír, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei 
 

Szervezetünk házipénztár céljára külön helyiségrészt biztosít. 

 

A házipénztárban levő készpénz, valamint az ott tartható értékek megőrzése 

lemezszekrényben, vaskazettában történik, melyet a zárás után lemezszekrényben kell 

elhelyezni. 
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A pénz tárolására szolgáló vaskazetta és lemezszekrény kulcsának "első példányát" a 

pénztáros kezeli. A pénztári kulcsok "másod" példányát az "első példányt" kezelő által a 

ragasztón átírt, lezárt borítékban, biztonsági zárral felszerelt páncélszekrényben tartjuk.  

 

A tartalékkulcsok kezeléséért pénzügyi vezető a felelős. 

 

A kulcsok bármely példányának elvesztését követően - a kulcsok kezeléséért felelős 

személy jelzése alapján - azonnal ki kell cserélni a zárat. 

 

A pénztáros munkahelyéről - bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála levő 

kulcsokat munkakezdésre lezárt és a ragasztón átírt borítékban a jegyzőhöz eljuttatni. 

 

A pénztáros távollétében történő pénztár felnyitásra a jegyző jogosult. 

 

A pénztár felnyitásánál 

 a pénztár ellenőrnek és 

 a pénztárat átvevő személynek 

jelen kell lennie. 

 

A pénztár - bármilyen ok miatti - felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a jelenlevők nevét, 

 a pénztár felnyitásának időpontját, okát, 

 a pénztárban talált 

= készpénz összegét címletenként, 

= értékpapírok összegét (típus, címlet, darabszám), 

= egyéb értékeket, 

= szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darab számát, 

*  pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát, 

*  az utolsóként felhasznált kiadási-, és bevételi pénztárbizonylat sorszámát, 

*  a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, 

* a jelenlévők aláírását. 

 

Az elkülönített pénztárhelyiségben a jelen szabályzat és a jegyző által felhatalmazott 

személy(ek) kivételével másoknak benn tartózkodni tilos.  A házipénztárban lévő készpénz 

és értékek megóvása érdekében a pénztárhelyiség ablakait védőráccsal, 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 készpénzbevételből, valamint a 

költségvetési elszámolási számláról vagy a költségvetési betétkönyvet helyettesítő 

elkülönített bankszámláról felvett készpénz felvétele útján biztosítható.A 
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készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről (pld.: hatósági intézkedés, 

ellátmány, segélyek, munkabér, eszközbeszerzés) az ügyben érintett vezetőknek, 

ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható 

készpénzkifizetések összegéről. 

 

A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható 

összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését 

biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: 

 felméri a pénztár pénzszükségletét, 

 összeállítja a címletjegyzéket, 

 az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges 

készpénzfelvételi utalványt, 

 gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - 

aláíratásáról. 

 

 

1.3.2. A készpénz szállításának szabályai 
 

A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvételére, illetve 

szállítására: 

-   100 ezer Ft-ig a jegyző által kijelölt 1 fő 

- 100 ezer Ft- 1 millió Ft közötti összeg esetén jegyző által kijelölt 2 

személy 

- 1 millió Ft feletti összeg esetén a jegyző által kijelölt 3 személy 

jogosult. 

 

Az 1 millió Ft feletti összeget csak riasztó jelzést adó táskában lehet szállítani. 

 

A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét 

követően a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. A készpénz 

felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk - a hitelintézetben - 

átvett készpénzért. A felelősség addig tart, amíg a pénzt a pénztárban el nem helyezték, és 

a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem 

készítette. 

 

1 millió Ft-on felüli összegnek a pénztárban történő elhelyezésénél a pénztári ellenőrnek is 

jelen kell lennie. 

 

 

1.3.3. Készpénz kezelése a házipénztárban 
 

A pénztárban nem fogadható el 

 hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, 

 olyan érme, amelyről 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.  



 7 

A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell 

hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta  a fizetőeszközt.  

A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni a 

pénzintézetnek. 

 

 

1.4. A házipénztári keret 
 

A pénztárban a pénztári órák befejezését követően 100.000 Ft készpénz tartható. A 

pénztárkeretet meghaladó összeget vissza kell fizetni a költségvetési elszámolási számlára, 

vagy a költségvetési betétkönyvet helyettesítő elkülönített elszámolási számlára. 

 

 

2. A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök 

 

2.1. A pénztáros 

 

A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros 

munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (1. sz. 

melléklet). A nyilatkozat megőrzéséért a pénztárellenőr a felelős. 

 

Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a 

pénztárosi munkakörrel.  Különösen: 

 pénztárellenőr,( kivéve, ha a pénztárellenőri feladatokat a helyettes látja el) 

 utalványozási feladatot ellátók, 

 

A pénztáros főfeladata a pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelése és megőrzése, 

valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. 

Részleteiben: 

 a készpénz szükséglet felmérése, 

 a készpénz igénylése, 

 részvétel a készpénz pénzintézetben történő felvételében, 

 az elszámolási számláról, a költségvetési pénzforgalmi betétkönyvet 

helyettesítő elszámolási számláról felvett pénz bevételezése, 

 a pénztárban tartott készpénz és értékpapírok (értékek) szabályszerű 

kezelése, megőrzése, 

 az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) 

felülvizsgálata, 

 a bizonylati fegyelem betartása, 

 a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, 

 a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, 

 a nyilvántartások, elszámolások vezetése, 

 a pénztárjelentés hetenkénti, illetve a hónap utolsó napjával való  

elkészítése. 

 

Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy a beosztásából végleg 

távozik, a pénztár átadásáról-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a pénztárnapló 
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mellékleteként meg kell őrizni (2. sz. melléklet).  A pénztár átadásánál-átvételénél az 

átadón és átvevőn kívül a pénztár ellenőrnek jelen kell lennie. 

 

 

2.2. A pénztárellenőr  

 

Az előző pontokban rögzítetteken túl feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, 

valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének 

ellenőrzése. 

 

Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy: 

 az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, 

 a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges 

mellékleteket (alapbizonylatokat), 

 a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, 

 a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, 

 a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt 

használták-e, 

 a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, 

 a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a 

készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. 

 
A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok meglétének ellenőrzése 

során a pénztárellenőrnek ellenőriznie kell, hogy: 

 a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a 

pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok, 

 a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával, 

 az értékpapírok nyilvántartása megtörténik-e, 

 az értékpapírok mennyisége, értéke, sorszáma megegyezik-e a nyilvántartás 

adatával. 

 

A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, pénztárjelentést, értékpapír 

nyilvántartást kézjegyével ellátni. 

A pénztárellenőri feladatokat hetente, illetve a hónap utolsó napjával kell elvégezni. 

 

A pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni 

kell a jegyző felé. 

 

A pénztárellenőri feladatokat Galamb Jánosné látja el. A pénztárellenőrt Szénási Nikolett 

helyettesíti. 

 

 

 

3. Pénztári bizonylat-nyomtatványok 

 

3.1. Pénztári bevételek bizonylatolása 
 

Minden házipénztári befizetésről B.Sz.ny. 318-102/a/n bevételi pénztárbizonylatot kell 

kiállítani.  
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A bizonylatot - a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából - a befizetővel alá 

kell íratni. A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell.  

 

A bevételi pénztárbizonylatot 3 példányban kell kiállítani, melyből 

 az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári 

alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés 

részére kell átadni, 

 a második példányt a befizető részére kell átadni, 

 a harmadik példány a tömbben marad, és a pénztáros őrzi meg. 

  

A postai kézbesítés útján érkezett készpénz összegek bevételi pénztárbizonylatához a 

pénztárosnak minden esetben csatolni kell a postai értesítő szelvényt.  Ilyen esetben a 

bevételi pénztárbizonylat második példányát is a tömbben kell hagyni.  

 

A bankszámlát vezető hitelintézettől közvetlenül felvett készpénz bevételezéséről készített 

bevételi pénztárbizonylat második példányát csatolni kell a pénzintézet - 

készpénzfelvételről szóló - banki terhelési értesítéséhez. 

 

 

3.2. Pénztári kifizetések bizonylatolása 
 

Minden házipénztári kifizetésről B.Sz.ny. 318-103/N kiadási pénztárbizonylatot kell 

kiállítani  

A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári 

alapbizonylatot (számla, útiköltség elszámolás, bérjegyzék, határozat stb.). 

A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, érvényesített, utalványozott, ellenjegyzett 

kiadási pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. 

A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy 

jogosult-e a pénz felvételére.  Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg 

a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás 

(pld. B.Sz.ny. 18-21 r.sz.) ellenében fizethető ki. 

  

A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél, 

esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható. 

Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni, és a 

kiadási pénztárbizonylaton hivatkozni kell a meghatalmazás nyilvántartási számára. 

 

A kiadási pénztárbizonylatot 2 példányban kell kiállítani, melyből 

 az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári 

alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés 

részére kell átadni, 

 a második példány a tömbben marad, és a pénztáros őrzi meg.  
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3.3. Pénztári jelentés 

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentésbe 

fel kell jegyeznie. 

A pénztárjelentést szabvány nyomtatvány pld.: B.Sz.ny. 13.20/új r.sz.  felhasználásával 

kell vezetni. 

A szabványnyomtatványt használatba vétel előtt a jegyzőnek hitelesítenie kell. 

A pénztáros hetente, illetve a hónap utolsó napjával köteles elkészíteni a pénztárjelentést. 

A pénztárjelentés  2 példányban  készül,  melyből 

 az első példányt - a mellékletekkel együtt - a könyvelés részére kell átadni, 

 a második példány a tömbben marad, és a pénztáros őrzi meg.  

 

 

3.4. Készpénzfelvételi utalvány 

 

A készpénzfelvételi utalvány a számlavezető hitelintézettől történő készpénz felvételére 

szolgál. A nyomtatványfüzetet a számlavezető hitelintézet bocsátja a pénztár 

rendelkezésére.  

Az utalványt egy példányban kell kiállítani és a hitelintézetnél bejelentett módon kell 

aláírni. 

A készpénzfelvételi utalvánnyal a hitelintézettől felvett készpénzt bevételi 

pénztárbizonylattal kell bevételezni a pénztárba. A pénztárbizonylat második példányát 

ebben az esetben a készpénzfelvételről szóló banki terhelési értesítéséhez kell csatolni. 

 

 

3.5. A bizonylat-nyomtatványok felhasználás előtti és utáni nyilvántartása,    kezelése 

A bizonylat - nyomtatványok szigorú számadás alá tartoznak. Azokat a pénztáros őrzi és 

tartja nyilván. 

A nyilvántartásnak - nyomtatványonként - a következőket kell tartalmaznia: 

 sorszám, 

 a pénztáros részére történő átadás időpontja, 

 az átvevő neve, 

 az átvevő aláírása. 

 

A használatból kivont (betelt, év végével lezárt) bizonylat-nyomtatványokat a 

pénztárosnak kell megőriznie. 

A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi 

pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről 

szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény alapján. 

 

4. Pénzbeszedő helyek működése: 

 

A szervezetünkhöz kapcsolódóan  

a.) az étkezési térítési díjak 

b.) bérleti díjbevételek 

c.) könyvtári szolgáltatások 
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beszedése  pénzbeszedő helyeken történik.  

 

A pénzbeszedő helyek csak a készpénzben teljesített befizetések beszedésére jogosultak.  

A beszedett összegből kifizetés semmilyen jogcímen nem teljesíthető! 

 

A befizetések bizonylatolására készpénzfizetési számlát kell használni. 

 

A pénzbeszedők naponta kötelesek a befizetéseket jogcímenként összesíteni és két 

példányban elkészíteni a jelen szabályzat 4. számú mellékletét képező összesítő ívet.  

A beszedett összegeket naponta kötelesek készpénz átutalási megbízáson feladni a 

költségvetési elszámolási számlára és ezzel egyidejűleg az összesítő ív 1 példányát 

hozzátűzve a számla könyvelési példányát átadni a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási 

csoportjának könyvelés céljára. 

 

A pénzbeszedő helyek csak a pénztárostól - átvételi elismervény mellett - átvett, 

készpénzfizetési számlákat használhatják. 

A betelt készpénzfizetési számlatömböket a pénztáros részére át kell adni, azok további 

tárolásáról Ő gondoskodik.  

 

5. A munkabér kifizetésénél alkalmazott szabályok 

 

Szervezetünknél nem készpénzben, hanem a dolgozók bankszámláira történő utalással 

kerül sor a munkabérek kifizetésére. Csak rendkívül indokolt esetben pld. a munkavállaló a 

bérfizetés napjáig nem tudott bankszámlát nyitni, fizethető készpénzben munkabér.  

 

6. Elszámolásra kiadott összeg nyilvántartása 

 

6.1. Elszámolásra történő kiadások jogcímei 

 

Készpénzt elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros: 

 kiküldetési költségre, 

 beszerzésre, 

 reprezentációra, 

 postaköltségre, 

 üzemanyag vásárlásra, 

Kivételesen indokolt esetben a jegyző adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül, 

készpénz elszámolásra történő kiadásra. 

 

6.2. Készpénz elszámolásra történő 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 megfelelően nem 

használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. 

Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel 

akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el. 
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6.3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 

 

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegről a pénztáros - a jegyző által hitelesített - 

nyilvántartást köteles vezetni.   

A nyilvántartásra a B.Sz.ny. 13-135 r.sz., nyomtatványt kell használni. 

 
A nyilvántartás adatai alapján a pénztáros haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, 

azoknak a nevét, akik nem számoltak el a megadott határidőre, az elszámolásra felvett 

összeggel. 

 

 

7. Valuta kezelése, nyilvántartása 

 

Szervezetünknél nincs valutakezelés, nyilvántartás, valutapénztár sem működik. 

 

 

8. Az értékpapírok, részvények, kötvények nyilvántartása a pénztárban 

 

A pénztáros a pénztári pénzkészlet mellett köteles gondoskodni az értékpapírok pénztárban 

történő elhelyezését követően azok nyilvántartásáról, tárolásáról. 

Az értékpapírokat megnevezésükkel, sorozat és sorszámukkal, névértéken kell 

nyilvántartani. 

Jelenleg csak elektronikus formában létező államkötvénnyel rendelkezik szervezetünk. 

Ezen pénzkezelési szabályzat 2013. április 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépéssel 

egyidejűleg a korábban érvényben volt pénzkezelési szabályzat hatályát veszti.  

 

 

Ágasegyháza, 2013.március   

 (: dr.   Fazekas István :) 

 Ágasegyháza Község Jegyzője 

 

A Szabályzatot Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletét  módosító    /2013. (III..)    számú rendelet az elfogadásával 

egyidejűleg tudomásul vette.  

 

Ágasegyháza, 2013. március  .   

 (: Füredi János :) 

 Ágasegyháza Község Polgármestere 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

 

Alulírott, .............................................. pénztáros tudomásul veszem, 

hogy a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kezelt valamennyi 

pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

......................., 201... ............  

 

 

 

 

............................ 

                                                                                                             pénztáros 
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2. sz. melléklet 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  A ........................................ házipénztárában 200.... ................. ....-án 

 

Tárgy:    Házipénztár átadás-átvétel. 

 

Jelen vannak:  .......................... pénztár ellenőr 

  .......................... pénztárt átadó 

  .......................... pénztárt átvevő 

 

A .......................-ban a pénztárosi teendőket 201..  ................-től a korábbi pénztáros 

.................. (betegsége, szabadsága)  miatt  ................ (név) látja el. 

Emiatt a jelen pénztár átadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra illetve 

átvételre: 

 

a.) Használatban lévő 

Pénztárjelentés .....................................................       (sorszámtól-ig) 

Kiadási pénztárbizonylat:.....................................       (sorszámtól-ig) 

Bevételi pénztárbizonylat ....................................       (sorszámtól-ig) 

Készpénz-felvételi utalvány .................................       (sorszámtól-ig) 

Nyilvántartás az értékpapírokról .......(db) 

b.) Használatból kivont (betelt) 

Pénztárjelentés .....................................................        (sorszámtól-ig) 

Kiadási pénztárbizonylat:.....................................        (sorszámtól-ig) 

Bevételi pénztárbizonylat ....................................        (sorszámtól-ig) 

Készpénz-felvételi utalvány ...................................       (sorszámtól-ig) 

Nyilvántartás az értékpapírokról .......(db) 

c.)Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa: ...................(db) 

d.) Értékpapírok 

     megnevezés:............... sorszám: ........... db szám: .......... érték:................. 

e.)Készpénz: 

     .......... Ft, melyek összeg a 3.sz.melléklet szerinti címletekben került átadásra: 

                    

 k.m.f. 

 

 

     ...............................           ..............................             ................................ 

              átadó                                 átvevő                            pénztárellenőr 
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3.sz.melléklet 

 

 

CÍMLETJEGYZÉK  

A pénztárban lévő készpénzről 

 

 

 

………../20.000 Ft-os  =………………..Ft 

………../10.000 Ft-os  =………………..Ft 

………../  5.000 Ft-os  =………………..Ft 

………../  2.000 Ft-os  =………………..Ft 

………../  1.000 Ft-os  =………………..Ft 

………../     500 Ft-os  =………………..Ft 

………../     200 Ft-os  =………………..Ft 

………../     100 Ft-os  =………………..Ft 

………../       50 Ft-os  =………………..Ft 

………../       20 Ft-os  =………………..Ft 

………../       10 Ft-os  =………………..Ft 

………../         5 Ft-os   =………………..Ft 

Összesen:      ………………..Ft, azaz……………………. 

………………………………………………………………..forint. 

 

 

 

 

 

Dátum:…………………………………….. 
 

 

………………… ……………………..  ……………………… 

pénztár ellenőr         átadó    átvevő 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

Ö S S Z E S Í T Ő 

 

…………………………….. 

 pénzbeszedő helyen  

teljesített befizetésekről 

 

Teljesítési időszak: 201...................-től - 201....................ig 

 

II. Bevételi jogcím  Készpénzfizetési számla  

(tól-ig)  

Összeg (Ft) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Összesen:   

 

....................., 201.. ...................... 

 

                                                                                   ............................... 

                                                                                         pénzbeszedő 
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3. MELLÉKLET  

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal 

 

Értékelési Szabályzat 
 

I.  

A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA,  

TARTALMA 
 

 

Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy abban 
 

 a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben 

(továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször 

módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) rögzített előírások alapján meghatározásra 

kerüljenek azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel 

szervezetünk az eszközeinek és forrásainak mérlegértékét 

megállapítja, továbbá 

 

 rögzítésre kerüljenek azok az értékelési szabályok, amelyek 

alkalmazása - a számviteli törvény, valamint a Korm. rendelet 

felhatalmazása alapján - szervezetünk döntésén alapul.  
 

Szervezetünk értékelési szabályzata a - számviteli törvény, valamint a Korm. 

rendelet végrehajtására vonatkozóan - a következő témákhoz kapcsolódóan 

tartalmaz előírásokat: 
 

1. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabálya.  

2. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi 

eszközök értékhelyesbítésének általános szabálya.  

3. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének 

tartalma.  

4. Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott 

eszközök, a többletként fellelt eszközök, valamint a követelések 

fejében átvett eszközök értékelése. 

5. Az egyes eszközök értékelése.  

6. 32 –es főkönyvi számlán kimutatott pénzeszközök értékelése  

7. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 

forintértékének meghatározása. 

8. A mérlegben szereplő források értékelésének általános szabálya.  

9. Az egyes források értékelése. 
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II.  

ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

 

1. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai 
 

A Szt.-ben, valamint a Korm. rendeletben foglalt előírások alapján  

 a befektetett eszközöket,  

 a forgóeszközöket 

a Szt., valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési (beszerzési,  

előállítási) 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 Korm. 

rendelet 32/A. § (5) bekezdésében biztosított - piaci értékre történő 

átértékelésének lehetőségével. 

 
 

3. Az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értékének tartalma 
 

A Szt. előírása alapján bekerülési (beszerzési, előállítási) érték az eszközök 

megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig 

felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes 

összege.  
 

 

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 közvetítői költségeket, továbbá 

 a bizományi díjat, 
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 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 előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó 

(csak tételes!), 

 a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 

 egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj 

(környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), 

 a vásárolt vételi opció díja, 

 az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan 

igénybe vett hitel, kölcsön 

* felvétele előtt fizetett bankgarancia díja, 

* szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett 

kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig 

felszámított rendelkezésre tartási jutalék, 

* szerződés közjegyzői hitelesítésének díja, 

* felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, a raktárba történő 

beszállításig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő)  

kamat. 

 a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe 

helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő)  - 

biztosítási díj (például a szállítmány biztosítási díja) Az általános 

biztosítás keretében fizetett díj nem része a beszerzési értéknek; 

továbbá 

 a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó  - 

devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett – 

devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő 

időszakra elszámolt árfolyam különbözete, függetlenül attól, hogy 

az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség, 

 

 a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás 

lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, 

közvetlen költségei.  

 

Ha a tárgyi eszköz beszerzéséhez igénybe vett hitel, kölcsön (beruházási 

hitel) több eszköz beszerzését finanszírozza részben vagy egészben, akkor 
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az üzembe helyezésig felmerült kamatot az egyes eszközök között  azok 

beszerzési költségei  arányában kell megosztani.  

Ha a beruházási hitellel finanszírozott eszközök üzembe helyezése nem 

egyidejűleg történik, akkor is az előbbiek 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 szerződésközjegyzői hitelesítésének díja.  
 

Amennyiben a bizományi díj, a lebonyolítási díj, a tervezés, az előkészítés 

költsége több tárgyi eszközhöz kapcsolódik, a számlázott összeget azok 

beszerzési költségei arányában kell megosztani. 

 

A bekerülési (beszerzési) érték részét képező, az előzőekben 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 megtörtént, de a számla, a megfelelő 

bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem 

állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az 

adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, 

piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és a 

negyedév végén állományba venni.  

Az így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett 

összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani kell.  

 

A  bekerülési (beszerzési) értéknek nem része 

 a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 

továbbá 

 az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték 

arányában megosztott előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó le nem vonható hányada. 
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3.2. A saját termelésű eszközök bekerülési (előállítási) értéke 
 

Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének  részét képezik azok a 

költségek, amelyek 

 

a.) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, 

rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának 

helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 

 

b.) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá 

 

c.) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével 

elszámolhatók. 

 

(Az a., b., c. pontokban leírtak együtt közvetlen önköltség.) 

Az eszköz (termék) előállítása 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 előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel 

(szolgáltatással) közvetlen kapcsolatba hozható, az előállításhoz kapcsolódó 

általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre 

(szolgáltatásra) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 

 

Ilyenek: 

 gépköltségek, 

 kamatköltségek, 

 egyéb kisegítő részlegek (üzemek) általános költségei. 

 

Az előállítási költségek között kell elszámolni és így a bekerülési (előállítási) 

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 előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen 

önköltségét, 
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 a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a 

szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 

 

Az egyes eszközök előállítási költségét dokumentálni, bizonylatolni kell.  

 

Az előállítási költségek dokumentálásáért, bizonylatolásáért a pénztáros 

munkakörben foglalkoztatott alkalmazott a felelős. 

 

4. Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott 

eszközök, a többletként fellelt eszközök, valamint a követelések fejében 

átvett eszközök értékelése  
 

A térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközöket - 

ideértve a forgalomképes immateriális javakat is - a könyvviteli mérlegbe 

az átadó által közölt nyilvántartási értéken kell felvenni.  

Az átadó nyilvántartási értékének a bruttó érték és az elszámolt 

értékcsökkenés különbözetét kell tekinteni.  

 

Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadása-átvétele azonos felügyeleti 

szerv alá tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevő 

szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt - az átadó könyveiben 

szereplő - bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az 

átvevőnek az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - 

elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni.  

  

A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközök, továbbá az 

ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, valamint a többletként fellelt 

eszköz esetében a beszerzés érték az eszköznek az állományba vétel 

időpontja szerinti forgalmi, piaci érték. 

 

A követelések fejében átvett eszközöket, ha jogszabály, szerződés, 

megállapodás eltérően nem rendelkezik, akkor a kiváltott követelések 

összegével azonos összegben kell értékelni.  

 

A térítésmentesen átvett tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a könyvekbe piaci, forgalmi 

értéken kell felvenni a mérlegbe.  

 

A forgalmi, piaci értéket adatok, információk alapján dokumentálni kell. 

A dokumentumok elkészítéséért az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat 

vezető munkavállaló a felelős. 
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A forgalmi, piaci érték jóváhagyására a jegyző jogosult. 

 

5. Egyes eszközök értékelése 

 

5.1. Immateriális javak 
 

5.1.1.  Az immateriális javak bekerülési (beszerzési illetve előállítási) értéke 
 

Az immateriális javak bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke - a II/2.l., 

a II/2.2., valamint a II/2.3. pontban leírtakra figyelemmel - a következőkből 

tevődik össze:  

a.)  Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a minőségbiztosítási 

rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység kiadásai vehetők 

figyelembe.  

 

b.)  A vagyoni értékű jogok bekerülési (beszerzési) értéke 

megszerzésükért fizetett összeg. 

 

c.)  A szellemi termék bekerülési (beszerzési, előállítási)  értéke az 

érte fizetett, a Szt.-ben meghatározott tartalmú ellenérték.  

Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét 

dokumentálni, bizonylatolni kell.  

 

Az immateriális javak bekerülési (beszerzési, előállítási) értékének 

megállapításáért (meghatározásáért), dokumentálásáért az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős.  

 

 

5.1.2. Az immateriális javak könyvviteli mérlegben szereplő 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 összegyűjtését, az 

információk feldolgozását, valamint a terven felüli értékcsökkenési 

leírására és annak visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését.  
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A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására  vonatkozó 

javaslat elkészítésének határideje: minden év december 20.-a. 

 

A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó 

javaslat elkészítéséért az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat vezető 

munkavállaló a felelős.  

 

 

5.2. Tárgyi eszközök 

 

5.2.1. A tárgyi eszközök bekerülési  (beszerzési illetve előállítási) értéke 

 

A jelen szabályzat II/2.1 - II/2.3. pontjaiban leírtakon túl: 

 a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű 

használatához szükséges - és a tárgyi eszköz beszerzésével egy 

időben 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 

tekintendő, 

 a tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként 

kell figyelembe venni  

 a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének 

megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának 

növelésével összefüggő munka, továbbá  

 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, 

 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 lévő épület, építmény egyidejű 

beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt 

rendeltetésszerűen nem vesszük használatba (az épület, építmény 
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rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény 

beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek 

építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit 

a telek (földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell 

elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci 

értékének megfelelő összegig. Az ezt meghaladó költségeket a 

megvalósuló beruházás (az épület, építmény) bekerülési 

(beszerzési) értékeként kell figyelembe venni.    

 

A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét dokumentálni, 

bizonylatolni kell.  

 

A bekerülési (beszerzési, előállítási) érték dokumentálásáért, 

bizonylatolásáért az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat vezető 

munkavállaló a felelős.  

 

 

5.2.2. A tárgyi eszközök könyvviteli mérlegben szereplő 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 összegyűjtését, 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 minden év december 20.-a. 

 

A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó 

javaslat elkészítéséért a nyilvántartásokat vezető munkavállaló a felelős. 

 

5.2.3. A tárgyi eszközök  értékhelyesbítése 
 

A Szt., valamint a Korm. rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tárgyi 

eszközök (beruházások, a beruházásokra adott előlegek kivételével) a  

könyvviteli mérlegben piaci értéken kerüljenek értékelésre.  
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Szervezetünk a jogszabályok által biztosított lehetőség alapján nem él az 

értékhelyesbítés lehetőségével.  

 

 

5.3. A befektetett pénzügyi eszközök 

 

5.3.1. 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 függően lehet  

 a vételár, 

 a csereszerződés szerinti érték, 

 a kiváltott követelés könyv szerinti értéke, 

 a felszámolási javaslat szerinti érték. 

 

 

A gazdasági társaság(ok)ban tulajdoni részesedést jelentő befektetés 

(részvény, üzletrész, vagyoni betét) bekerülési (beszerzési) értéke az az 

összeg, amelyért azt szervezetünk megvásárolta. 

 

Részletekben történő megvásárlás esetén a részvény, üzletrész beszerzési 

értéke a ténylegesen kifizetett összeg.  

 

Ha szervezetünk a tulajdoni részesedést jelentő részvényekhez, 

üzletrészekhez, vagyoni betéthez nem vásárlás útján jutott hozzá, akkor a 

társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott alapításkori, tőke 

emeléskori értéket kell beszerzési értéknek tekinteni, de csak akkor, ha 

szervezetünk 

 a pénzbeli betétnek megfelelő eszközöket, valamint a nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátotta, illetve 

 ezen eszközöket könyveiből kivezette. 

 

A hitelviszonyt megtestesítő (kamatozó) értékpapír bekerülési 

(beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a (vételár részét képező, tovább a 

kibocsátási okiratban, csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban 

meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező) 

(felhalmozott) kamat összegét.   

A kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor fizetett) 

összegét kamatbevételt csökkentő tételként kell kimutatni.  
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A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési (beszerzési) értékét 

dokumentálni, bizonylatolni kell.  

 

A bekerülési (beszerzési) érték dokumentálásáért, bizonylatolásáért a 

nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős.  

 

 

5.3.2. A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli  mérlegben szereplő értéke 
 

A könyvviteli mérlegben, a gazdasági társaságban lévő tulajdoni 

részesedést jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírt bekerülési értéken, illetve a Szt., és szervezetünk számviteli 

politikája alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés 

visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.   

 

A befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésének meghatározásához és 

annak visszaírásához biztosítani kell az adatok összegyűjtését, az 

információk feldolgozását, valamint az értékvesztésre illetve annak 

visszaírására vonatkozó javaslat elkészítését.  

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítésének határideje: minden év december 20.-a. 

 Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítéséért a nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős. 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

jóváhagyására a jegyző jogosult. 

 

 

5.3.3 A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  
 

A Szt., valamint a Korm. rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tulajdoni 

részesedést jelentő befektetés a könyvviteli mérlegben piaci értéken 

kerüljenek értékelésre.  

 

 

Szervezetünk nem kíván élni az értékhelyesbítés lehetőségével. 
 

 

 

5.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök  
 

5.4.1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értéke  
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Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értéke a 

tárgyi eszközök állományba vételekor megállapított - értékcsökkenéssel 

csökkentett - bekerülési (beszerzési, előállítási) érték.  

 

5.4.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 

könyvviteli mérlegben szereplő 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 összegével növelt könyv szerinti 

értéken kell kimutatni 

 

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök terven 

felüli értékcsökkenésének meghatározásához és annak visszaírásához 

biztosítani kell az adatok összegyűjtését, 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: minden év december 20.-a. 

 

A terven felüli értékcsökkenés, valamint annak visszaírására vonatkozó 

javaslat elkészítéséért a nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős.  

 

 

5.5. Készletek 

 

5.5.1. A  vásárolt  új készletek bekerülési (beszerzési) értéke 

 

A bekerülési (beszerzési) érték fogalmát jelen szabályzat II/2.1 és a II/2.2 

pontja rögzíti részletesen. 

 

5.5.2. A vásárolt új készletek könyvviteli mérlegben kimutatott értéke 

 

A mérlegben a vásárolt készletet bekerülési értéken, illetve a Szt., és 

szervezetünk számviteli politikája alapján elszámolt értékvesztéssel 

csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti 

értéken kell kimutatni.   

 

A bekerülési (beszerzési) értéken való értékeléshez szervezetünk az átlagos  

/súlyozott / beszerzési ár eljárást alkalmazza. 
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    Az átlagos beszerzési árat bizonyos időszakonként /például havonta  

    egyszer a hó utolsó napján / kell kiszámítani és az aktuális  

    készletcsökkenések értékét a következő időszakban ennek alapján kell 

    elszámolni. 

 

Az értékvesztés meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell 

az adatok összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint az 

értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítését. 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítésének határideje: minden negyedév utolsó napja. 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítéséért az élelmezésvezető felelős.  

 

 

5.5.3. A saját termelésű készletek értékelése 
 

A saját termelésű készleteket (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) 

bekerülési értéke a II/2.3. pont szerinti előállítási költség. 

 

Az előállítási költség fogalmát, tartalmát részletesen a jelen szabályzat 

II/2.3. pontja rögzíti. 

 

Az előállítási költség (közvetlen önköltség) meghatározása szervezetünknél 

norma szerinti - a termék előállításához műszakilag szükséges normák 

alapján - közvetlen önköltség alapján történik. 

 

5.5.4. A saját termelésű készletek könyvviteli  mérlegben kimutatott értéke 

 

A mérlegben a saját termelésű készletet bekerülési (előállítási) értéken, 

illetve a Szt., és szervezetünk számviteli politikája alapján elszámolt 

értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt 

könyv szerinti értéken kell kimutatni.   

Az értékvesztés meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell 

az adatok összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint az 

értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítését. 
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Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítésének határideje: minden negyedév utolsó napja 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítéséért a nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős.  

 

5.6. Követelések könyvviteli mérlegben kimutatott értéke 
 

A könyvviteli mérlegben követelésként kell kimutatni a jogszabályokban 

meghatározott és az államháztartás szervezte által előírt, de még ki nem 

egyenlített összegeket (ide értve a helyi adókból és az illetékek meg nem 

fizetéséből származó hátralékot is), az államháztartás szervezete  által 

teljesített, és az igénybe vevő által szerződésekből jogszerűen eredő, 

elfogadott, elismert termékek értékesítéséből és szolgáltatások nyújtásából  

származó - általános forgalmi adót is tartalmazó - pénzértékben kifejezett 

fizetési igényeket, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, a tulajdoni 

részesedést jelentő befektetések értékesítéséből származó követeléseket, 

valamint a rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott 

pénzeszközöket.  

 

A könyvviteli mérlegben a követelést az elfogadott, elismert összegben, 

illetve a Szt., és szervezetünk számviteli politikája alapján elszámolt 

értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt 

könyv szerinti értéken kell kimutatni.   

 

Az értékvesztés meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell 

az adatok összegyűjtését, az információk feldolgozását, valamint az 

értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítését. 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítésének határideje: minden év december 20.-a. 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítéséért a nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős.  

    Szervezetünk a követelések között kimutatott gépjárműadót teljes 

    összegben (100 %-os értéken) mutatják ki.  

 

Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet 

kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell 

írni.  
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Behajthatatlannak azt a követelés minősíthető, amely megfelel a Korm. 

rendelet 5. § (3) bekezdésében leírt feltételek valamelyikének. A 

behajthatatlanság tényét és mértékét dokumentálni kell.  

 

 

5.7. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok 
 

5.7.1. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok beszerzési költsége 

 

A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem 

tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, 

illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetést kell kimutatni.  

 

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat - a befektetett pénzügyi 

eszközök között kimutatott értékpapírokhoz hasonlóan - bekerülési 

(beszerzési) értékükön kell állományba venni.  

 

A hitelviszonyt megtestesítő (kamatozó) értékpapír bekerülési 

(beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a (vételár részét képező, tovább a 

kibocsátási okiratban, csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban 

meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező) 

(felhalmozott) kamat összegét.   

A kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor fizetett) 

összegét kamatbevételt csökkentő tételként kell kimutatni.  

 

 

5.8.2. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok könyvviteli  

mérlegben szereplő értéke 
 

A könyvviteli mérlegben a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést 

jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 

bekerülési értéken, illetve a Szt., valamint szervezetünk számviteli 

politikája alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés 

visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.   

 

Az értékvesztés meghatározásához és annak visszaírásához biztosítani kell 

az adatok összegyűjtését, az információk feldolgozását, továbbá az 

értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítését. 

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítésének határideje: minden év december 20.-a. 
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Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

elkészítéséért a nyilvántartásokat vezető munkavállaló felelős.  

 

Az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat 

jóváhagyására a jegyző jogosult. 

 

6. 32 -es főkönyvi számlán kimutatott pénzeszközök értékelése 

  

 Szervezetünk a 32-es főkönyvi számlán lévő pénzeszközeit nyilvántartási 

értéken szerepelteti a mérlegben. Év végén dec. 31. fordulónappal értékeli. 

 Az értékelési eljárás során meg kell vizsgálni, hogy a pénzeszközöket 

kezelő pénzintézet szerepel e a PSZÁF honlapján, mint kockázatosnak 

minősített pénzintézet. Amennyiben igen, akkor a kockázat mértékének 

megfelelő mértékű értékvesztést kell elszámolni.  

 

7. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forint értékének 

meghatározása                                                                         

 

Szervezetünk nem rendelkezik valutapénztárral, nincs valutakészlete, nincs 

devizaszámlája, nem tart nyilván külföldi pénzértékre szóló követelést, 

befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt (együtt: külföldi pénzértékre szóló 

eszköz).  

 

8. A mérlegben szereplő források értékelésének általános szabályai 

 

A saját tőkét, a tartalékot, a kötelezettséget a mérlegben könyvszerinti 

értéken kell kimutatni.  

 

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek mérlegértékének 

meghatározásakor a II/6. pontban leírtakat kell figyelembe venni. 

 

9. A mérlegben szereplő egyes források értékelése  

 

9.1. Kötelezettségek értékelése (a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek 

kivételével) 

 

a.) A folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben kell a 

könyvviteli mérlegben kimutatni: 

 a beruházási és fejlesztési hiteleket, 

 az egyéb hosszú lejáratú hiteleket, 
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 a hosszú lejáratra kapott kölcsönöket, 

 a rövid lejáratú hiteleket 

 a rövid lejáratú kölcsönöket. 

 

A könyvviteli mérlegben kimutatásra kerülő összeg bizonylata a 

hitelt folyósító pénzintézetnek a december 31-i állapotra 

vonatkozó bankkivonata, illetve egyenlegközlő levele. 

 

b.) A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségek összegét a 

kötvény tulajdonosonként vezetett analitikus nyilvántartás szerinti, 

a kötvénytulajdonosokkal szembeni tartozás (a kapott összeg és a 

törlesztő részletek különbözete) összegben kell a mérlegben 

szerepeltetni.  

 

c.)  Jellegüknek megfelelően, ellenőrizve, a nyilvántartás szerinti 

értéken kell a mérlegben kimutatni: 

 az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeket, 

 az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket. 

d.) Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből 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. Nem kell a kötelezettséget a mérlegben kimutatni, ha arról 

a szállító, szolgáltató írásban lemond, vagy ha a kötelezettség 

törvényi rendelkezés alapján elévült.  

 

a.) A hosszú lejáratú kötelezettségből a mérleg fordulónapját követő 

egy éven belül visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú egyéb 

kötelezettségek között elkülönítetten kell kimutatni.  

 

Ez a szabályzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásával lép hatályba, a korábban 

érvényben volt   eszközök és források értékelési szabályzata ettől az 

időponttól hatályát veszti. 

Ágasegyháza, 2013.február hó 14 nap  

 

                                                        ............................................... 
                                                              jegyző 
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4. MELLÉKLET  

 

 

 

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI  

SZABÁLYZATA 
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I. 

 

A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

 

 

1.  A szabályzat hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Polgármesteri 

Hivatalára és valamennyi intézményére továbbá alkalmazottai 

tulajdonában lévő, - és a szervezet érdekében használt - gépjárművekre, 

azok vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és 

ellenőrző személyekre.  

 

2.A feladatok ellátása érdekében  a következő gépjárművek üzemelnek: 

        a.)  üzemi használatú gépkocsik 

o Opel Vivaro rendszáma: KEW825, tanyagondnoki 

feladatok ellátására, gépkocsivezető: Tercsi István 

tanyagondnok 

o Volkswagen Transporter rendszáma: LLV363 

tanyagondnoki feladatok ellátására, gépkocsivezető: 

Sipos Krisztina tanyagondnok 

o Lada Níva rendszáma: IDC182, a tanyagondnoki 

gépkocsik helyettesítését szolgálja   

        b.)saját tulajdonú gépkocsik 

 

3. A gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos 

jogszabályok betartása, valamint betartatása Börönde Edit feladata. 

 

4. A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét a 

polgármester jogosult engedélyezni. 

 

5.  A gépjárművek csak menetlevéllel közlekedhetnek.  

A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel,) 

való ellátásáról Börönde Edit gondoskodik.  

 

6. A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - 

menetokmányok:  

 

a.) üzemi használatú személygépkocsi: 

D. Gépjármű 36. sz. (Személygépkocsi menetlevél) 

A szabvány menetokmányokat a szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza. 
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7.  A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője 

feljegyzi a megtett utat, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen 

feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja.  

 

8.  A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző 

aláírásával lehet végrehajtani. 

 

9.  A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait Galamb Jánosné 

negyedévente szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az ellenőrzés megtörténtét a 

menetlevélen fel kell jegyezni.  

 

10.  A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell 

vezetni.  A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, 

hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. 

A menetlevelek megőrzéséért Börönde Edit felelős. 

 

11.  A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról a gépkocsivezetők 

kötelesek gondoskodni.   

 

12.  Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki 

állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg 

kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a 

gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való 

megfelelését. 

 

13.  A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell 

kísérnie a gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű 

rendeltetésszerű, zavartalan működését. 

 

Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű 

állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a 

gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra 

lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba 

megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól.  

 

Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az 

„Üzemben tartó neve és címe” alatti üres részen.  
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14. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét 

(település, országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre, fel kell 

jegyezni.  

 

15. A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt 

okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

elkészítéséért a mindenkori gépkocsivezető felelős.  

 

II. 

 

AZ ÜZEMI HASZNÁLATÚ GÉPKOCSIK  

HASZNÁLATÁNAK RENDJE 
 

 

1.  Általános szabályok 
 

 

1.1.  Helyközi hivatalos utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint 

közlekedő vasúti vagy autóbusz járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi 

utazáshoz gépkocsi csak akkor vehető igénybe, ha az gazdaságosabb a 

tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsiban több személy utazik), 

vagy az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi. A benyújtott 

gépkocsi igények elbírálásánál a gazdaságossági szempontokat 

figyelembe kell venni.  

 

1.2.  Az üzemi használatú gépjárműveket az intézmények garázsaiban kell 

tárolni. Amennyiben a gépjármű vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy 

a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik - kivételes esetben – a  

polgármester ill. jegyző írásban engedélyezheti a gépkocsi szervezeten 

kívüli tárolását. A gépkocsinak a szervezeten kívüli tárolása nem 

okozhat többletkiadást. 

 

1.3.  Gépkocsivezetők a gépjárművek egymás közötti átadása esetén a 2.sz. 

mellékletben szereplő átadás- átvételi bizonylatot kötelesek kiállítani.  

 

 

VI. 
 

ÜZEMANYAG ELLÁTÁS, ELSZÁMOLÁS 
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1. A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az 

üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: 

üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik: 

 

a.)  Az üzemi használatú személygépkocsik üzemanyag fogyasztási 

normáját - a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet  2.§ (1) 

bekezdés a.) pontja alapján meghatározott - korrekciós 

tényezőkkel módosított – alapnorma alapján kell elszámolni. 
 

Az üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma, a megtett 

kilométer és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a 

szorzata adja. 

 

Az üzemanyag költség elszámolása minden esetben az intézmény 

nevére kiállított számla alapján történik az alábbiak figyelembe 

vételével: 

  Az alapnorma és a megtett kilométer alapján megállapított 

üzemanyag mennyiség számlával igazolt része fizethető ki. (Tehát, ha a 

számlában lévő üzemanyag mennyiség több, mint az elszámolás 

alapján járó, akkor a számlát a kevesebb összeggel érvényesítem, és azt 

könyvelem. Ha a számlában szereplő üzemanyag mennyiség kevesebb 

mint az elszámolás alapján járó, akkor a számla összegét fizetem ki és 

könyvelem.)  

    

 

2.  Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) 

Korm. rendelet 4. §-a szerinti elszámolása esetén a normákra külön pótlék 

nem számolható el! 

 

3.  Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti elszámolása esetén a 

gépjárművezetők kötelesek a menetlevél nyomtatványon feltüntetni a 

korrekciós tényezők alapjául szolgáló adatokat, információkat.  

 

 

4.  A gépkocsivezetők a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján az erre a 

célra rendszeresített, 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon 

üzemanyag előleget a vehetnek fel.  

 

Az újabb előleg kifizetésének elengedhetetlen feltétele a korábban felvett 

előleggel történő elszámolás! 
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5. Ha egy gépkocsivezető több gépkocsit vezet, az előleg járművenként 

vehető igénybe.  

 

6.  Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket havonta legalább egy 

alkalommal le kell adni Szénási Nikoletta részére.  

 

7.  A 7. pontban nevezetteknek a leadást követő 2 napon belül el kell 

készíteni az üzemanyag elszámolást, melynek alapján el kell számolni a 

felvett előleg összegével.  

 

8.  Üzemanyag költség elszámolásához csak az intézmény nevére szóló 

számla vehető figyelembe.  

 

9.  Az üzemanyag előleggel történő elszámolás a D.sz.ny. 12-53/N. számú, a 

szabályzat 4. számú melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával 

történik.  

 

10.  Az üzemanyag megtakarítás nem illeti meg a gépjárművezetőt. 

 

11. Az üzemanyag túlfogyasztást a gépjárművezető nem köteles megtéríteni. 

 

 

VII.  

 

SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI  

HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA 
 

 

1. Az intézmények feladatellátásának teljesítése érdekében a munkavállalók 

munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, 

vagy más körülmények indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs 

tulajdonát is - személygépkocsit használhatnak.  
 

2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra - 

                  a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző, 

                   intézményeknél az intézményvezető 

előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni.  
 

3. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a 

CASCO biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az 

esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad 
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arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem 

tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a munkáltatóval szemben.  
 

A nyilatkozatot a 5. számú 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.  

 

4.  A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a 

dolgozót.  

A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben 

feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és 

legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével 

kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll. 

 

A fenntartási költségtérítés fizetésére Az SZJA törvény 3. számú 

mellékletének II/6. pontjában, meghatározott összegű normaköltség 

választásával kerülhet sor. 

 

5. Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási 

normaként a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában 

meghatározott alapnorma átalányt kell  figyelembe venni. 

 

7.  A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát 

távolsági térkép, ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend 

alapján kell meghatározni.  

 

8.  A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem 

illeti meg gépjárművezetői pótlék.  

 

Jelen szabályzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

korábbi gépjármú üzemeltetési szabályzat hatályát veszíti. 
 

Ágasegyháza, 2013.február 14.  
                                                                                     ........................................................... 

                                                                                    jegyző
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1.számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabvány menetokmányok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 
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2. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 
 

Gépkocsi átadása-átvétele 

 

Forgalmi rendszám: ..................................... 

Típus: ............................................................. 

Átadás időpontja: ......................................... 

Visszavétel időpontja: .................................. 

 

A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve 

átvételre:  

 

Megnevezés Induláskor Érkezéskor 

Tele tank   

Forgalmi engedély   

Pótkerék   

Emelő   

Mentőláda   

Tartalék izzókészlet   

Vontatókötél   

Elakadás jelző   

Rádió működik - nem működik    

Rádió antenna   

Telefon antenna   

Kerékanya kulcs   

Gyertyakulcs   

Csavarhúzó   

Menetlevelek   

Indítókulcsok   

 

Induláskor:     átadó: ................................     átvevő: .................................... 

Érkezéskor:    átadó: ................................     átvevő: .................................... 

 
A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi 

illetve adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek (garázsmesternek). 

Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon 

„X”-el jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.  

A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell 

rögzíteni.  
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5.számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz 
 

Nyilatkozat 

a saját tulajdonú személygépkocsi  

hivatalos célú igénybevételéhez 

 
Alulírott ...................................................................................................... (név) 

........................................... (lakcím), a ................................................................... dolgozója 

kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő 

személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni.  

 

A személygépkocsi  

  típusa: ......................................................................... 

  forgalmi rendszáma: .................................................. 

  forgalmi engedélyének száma: .................................. 

  műszaki érvényessége: .............................................. 

  hengerűrtartalom: ......................... köbcentiméter  

  használandó üzemanyag oktánszáma: ....................... 

  tulajdonosának neve: ................................................. 

 

Az  üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a - módosított - 

60/1992. (IV.1.)  Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást. 

A fenntartási költségtérítést:  

az SZJA. törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével kérem elszámolni. 

 

Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) () lévő személygépkocsi 

hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel - kivéve a 

munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége  körébe tartozó eseteket - nem lépek 

fel a munkáltatómmal szemben.  

 

......................................., 200......................... 

 

                                                                                           .................................................. 

                                                                                                   nyilatkozat tevő aláírása 

() a nem kívánt részt törölni kell  
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5. MELLÉKLET  
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A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő felesleges vagyontárgyak 

hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatait a számvitelről 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 következők szerint 

szabályozom. 

 

I.  

 

Á L T A L Á N O S   R É S Z 

 

 

1.  A szabályzat hatálya 
 

A szabályzat hatálya szervezetünk kezelésében lévő tárgyi eszközökre és 

készletekre terjed ki. 

 

A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából vagyontárgynak minősül 

minden olyan tárgyi eszköz és készlet, melynek nyilvántartását a  

*  mennyiségi és értékbeli, vagy 

*  mennyiségi  

nyilvántartás keretében biztosítja szervezetünk, értékhatárra való tekintet 

nélkül, a számlarendben foglaltak szerint. 

 

A szabályzat hatálya nem terjed ki: 

a.)  A szervezetünk használatában lévő, de tulajdonát nem képező idegen 

és ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, tovább az épületnek, 

építménynek nem minősülő ingatlanok (telkek) selejtezésére és 

hasznosítására, valamint a műemlék és műemlék jellegű 

vagyontárgyakra. 

b.) Az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére. 
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2.  Feleslegessé vált vagyontárgyak jellemzői 
 

A szabályzatban leírtak alkalmazása szempontjából felesleges 

vagyontárgyaknak kell tekinteni mindazokat a tárgyi eszközöket és 

készleteket, amelyek:  

 

 a szervezetünk tevékenységéhez, működéséhez már nem szükségesek, 

 eredeti rendeltetésüknek már nem felelnek meg, 

 a feladatváltozás, átszervezés, megszűnés vagy egyéb ok miatt 

feleslegessé váltak, 

 a normalizált készletek mennyiségét lényegesen meghaladják, 

 rongálás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi avulás miatt 

rendeltetésszerűen már nem használhatóak, 

 szavatossági idejük lejárt. 

 

Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásába, 

valamint a selejtezési eljárásba bevont vagyontárgyak ne legyenek 

felcserélhetők az ilyen eljárással nem érintett vagyontárgyakkal, gondoskodni 

kell azok megjelöléséről, vagy elkülönített nyilvántartásáról.  

 

A feleslegesnek minősített vagyontárgyak hasznosítása során először mindig 

azok értékesítését kell megkísérelni és csak annak sikertelensége után lehet 

azokat selejtezni.  

 

Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést 

(ártalmatlanná tételt) hatósági előírás kötelezővé teszi (pld.: lejárt 

gyógyszerek, fogyasztásra alkalmatlan ételek, stb.)  

  

 

II.  
 

FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSA  

 

1.  Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása  

 

A készletek, tárgyi eszközök feleslegesnek, vagy rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlannak történő minősítésére 

 a költségvetési szerv vezetője,  

 a leltárfelelős, 

 a személyi használatra kiadott eszközök estében az eszközöket 

használó dolgozók, 
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 az immobil - egy év alatt készletmozgással nem érintett - készletekre 

vonatkozóan az analitikus nyilvántartást vezetők tehetnek javaslatot.  

 

 

2.  A javaslattétel módja 
 

A vagyontárgyak feleslegesnek, vagy használatra alkalmatlannak 

minősítésére javaslattételi joggal rendelkezők kötelesek javaslataikat a 

leltározás megkezdése előtt, minden év március hó 30. napjáig a 

Polgármesteri Hivatal analitikus nyilvántartásokat vezető dolgozó felé 

megtenni.  

 

A javaslatot jegyzékbe kell foglalni, melynek a következőket kell 

tartalmaznia:  

 az eszköz megnevezése, nyilvántartási száma, 

 mennyiségi egysége, 

 mennyisége, 

 a feleslegessé válás oka, 

 a használatból való kivonás időpontja, 

 a hasznosítás módjára vonatkozó javaslat, 

 a jegyzék készítésének időpontja, 

 a javaslatot tevő személy aláírása. 

A feleslegessé válás okánál a külön kódjegyzékben meghatározott fogalmakat 

vagy kódszámokat kell beírni. A kódjegyzéket az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

 

A hasznosítás módjánál „értékesítés” vagy „selejtezés” megjelölést kell 

alkalmazni.  

 

Az arra jogosult személyek által összeállított javaslatokat a Polgármesteri 

Hivatal analitikus nyilvántartásokat vezető dolgozója összegyűjti, és azok 

felülvizsgálata, valamint az értékesítésre javasolt eszközök eladási árának 

kialakítását követően a javaslatokat előterjeszti jóváhagyásra.  

 

A javaslatok felülvizsgálata keretében 

 ellenőrizni kell, hogy a feleslegessé válás oka megfelel-e a 

valóságnak, 

 szükség esetén szakértői véleményt kell beszerezni a feleslegessé 

válás okának egyértelmű megállapítása érdekében, 

 véleményezni kell a hasznosítás módjára tett javaslatokat.  
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A javaslatok, valamint az eladási ár jóváhagyására a jegyző jogosult.  

Az eladásra javasolt felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban 

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.  
 

1.1. Gazdálkodó szervek részére történő értékesítés  

 

a.) Értékhatár feletti vagyontárgyak értékesítése 
 

Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint az 1 millió Ft 

értékhatár feletti vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát 

átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlattevő részére 

lehet.  

 

Értékhatár feletti felesleges vagyontárgyak értékesítését az értékesíteni 

szándékozott mennyiség és a versenytárgyalás időpontjának megjelölésével - 

helyi vagy országos lapban, illetve más módon - nyilvánosan meg kell 

hirdetni.  

 

A közzététel módjáról és elrendeléséről az elkészített hirdetmény alapján 

jegyző dönt.  

 

A megjelent hirdetést a versenytárgyalás jegyzőkönyvének mellékleteként 

meg kell őrizni.   

 

A lefolytatott versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 

legalább a következőket kell tartalmaznia:  

 a jelenlévők nevét, 

 a pályázók azonosító adatait, és eszközönkénti ajánlati összegeit, 
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 a versenytárgyalás során - eszközönként, vagyontárgyanként - 

kialakított eladási árat, 

 a vevők azonosító adatait, 

 a vevők által vállalt fizetési feltételeket, 

 a jelenlévők aláírását. 

Az 1 millió Ft feletti vagyontárgy értékesítéséről a Képviselő- testület dönt. 

 

b.) Értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése  
 

Az a.) pontban meghatározott értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése 

történhet 

 hasonló tevékenységet végző gazdálkodók megkeresésével,  

 hirdetés útján, 

 értékesítéssel foglalkozó szerv útján. 

- magánszemély részére történő értékesítéssel 

 

 

Ha a forgalmazással, értékesítéssel foglalkozó szervezet a továbbértékesítésre 

felajánlott vagyontárgy átvételéről írásban lemond, vagy megkeresésünkre a 

kért időponton belül nem válaszol, továbbá indokolatlanul alacsony vételárat 

kínál, a felesleges vagyontárgy magánszemély részére értékesíthető.  

 

Az értékesítés módjáról, az értékesítő szerv ajánlatának elfogadásáról vagy el 

nem fogadásáról a jegyző dönt. 

 

1.2.  A vagyontárgyak magánszemélyek részére történő értékesítésének 

szabályai 

 

A feleslegesnek minősített vagyontárgyak tervezett értékesítését meg kell 

hirdetni.  

A hirdetménynek legalább a következőket kell tartalmazni:  

 az értékesítésre szánt vagyontárgyak megnevezését, 

 az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak elhasználódására, állagára 

vonatkozó jellemzők, 

 az eladási árat, 

 az értékesítés helyét, 

 az értékesítés időpontját. 

 

A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetőtáblára ki kell függeszteni.  
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A meghirdetett vagyontárgyak csak a hirdetést követő 15 nap elteltével 

értékesíthetők.  

Az intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozói a felesleges 

vagyontárgyak értékesítése tekintetében magánszemélynek minősülnek.  

 

Magánszemély részére felesleges vagyontárgyat értékesíteni csak az 

értékesítéssel egyidejűleg teljesített készpénzfizetés ellenében lehet.  

 

 

1.3. Térítés nélküli átadás  
 

Feleslegessé vált vagyont ingyenesen átruházni csak abban az esetben lehet, 

ha azt jogszabály kifejezetten megengedi. 

  

Térítés nélküli átadás esetén tájékoztatni kell az átvevőt az átadott 

vagyontárgy nyilvántartás szerinti bruttó értékéről és az elszámolt 

értékcsökkenési leírás összegéről.  

 

 

2.  Az értékesítés dokumentálása, bizonylatolása 

 

Minden vagyontárgy értékesítéséről számlát kell készíteni. A számláknak 

meg kell felelni - a vonatkozó jogszabályokban foglalt - alaki és tartalmi 

követelményeknek.  

 

Az értékesítés megtörténtét követően a változást át kell vezetni az analitikus 

nyilvántartáson, valamint a főkönyvi könyvelés értékesítéssel érintett 

főkönyvi számláján.  

 

 

IV. 

 

SELEJTEZÉS, MEGSEMMISÍTÉS 
  

1.  A selejtezési eljárás lefolytatása 
 

A feleslegessé vált és értékesítésre, térítés nélküli átadásra nem került 

vagyontárgyakat - legkésőbb - a leltározás megkezdését megelőzően 15 

nappal selejtezni kell. Leltározással egyidejűleg selejtezés nem folytatható.  

 

A vagyontárgyak selejtezését a jegyző által kijelölt selejtezési bizottság végzi, 

a selejtezési eljárás keretében.  

 

 



 

 54 

 

 

 

2.  Selejtezési bizottság  

 

A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, illetve megbízása a 

jegyző hatáskörébe tartozik. A bizottság - az elnökkel együtt - három főből 

áll.  

 

A selejtezési bizottság elnökének és tagjainak megbízatása visszavonásig 

érvényes. 

 

A selejtezési bizottság a felesleges vagyontárgyak selejtezését a polgármesteri 

hivatal analitikus nyilvántartást vezető dolgozója által összegyűjtött és a 

bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján köteles elvégezni.  

 

 

3.  A selejtezés végrehajtása 

 

3.1. A selejtezést megelőző feladatok  
 

A selejtezési bizottság a II. fejezetben leírtak szerint összeállított jegyzékek 

alapján a selejtezést megelőzően köteles megvizsgálni, hogy:  

 a még használható vagyontárgyak értékesítésével (térítésmentes 

átadásával) kapcsolatos szükséges és lehetséges intézkedések 

megtörténtek-e,  

 a selejtezésre előkészített vagyontárgyak köre és mennyisége 

megegyezik-e a jegyzékben szereplő adatokkal. 

 

3.2. Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése 
 

Mind az immateriális javak, mind a tárgyi eszközök, mind pedig a készletek 

selejtezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a selejtezési bizottság tagjainak javaslatát, 

amit a tagok aláírásukkal hitelesítenek. 

 

A jegyzőkönyvben 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, 
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 a hulladékként vagy haszonanyagként nem értékesíthető készleteket 

meg kell semmisíteni, 

 a megsemmisítésre kerülő készletek megsemmisítése milyen 

módszerrel (összetörés, elégetés, darabolás, stb.) történjen.  

 

A bizottság által a selejtezési eljárás során készített jegyzőkönyvben javasolt 

intézkedések (leértékelés, megsemmisítés) végrehajtására csak a jegyző 

jóváhagyása után kerülhet sor. 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet - évenkénti sorszámozással - négy példányban 

kell elkészíteni.  

 

A jegyzőkönyv  

 kettő példányát meg kell küldeni a könyvelésnek, 

 egy példányát át kell adni a vagyongazdálkodási részleg vezetőjének, 

 egy példánya pedig a selejtezési bizottságnál marad. 

 

A vagyonban bekövetkezett változásnak a főkönyvi könyvelésben és az 

analitikus nyilvántartásban történő átvezetését követően a könyvelésnek 

átadott két jegyzőkönyvi példányból egy példányt irattárba kell elhelyezni.  

 

3.3. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezésénél használatos 

nyomtatványok 

 

Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök selejtezése során a következő 

szabvány nyomtatványokat kell használni: 

 B.11-90. r.sz. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési 

jegyzőkönyve 

 B.11-91. r.sz. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek) tárgyi 

eszközök jegyzéke 

 B.11-92. r.sz. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, 

alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke 

 B. 11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv 

 

3.4. Készletek selejtezésénél használatos nyomtatványok 
A készletek selejtezése során a következő szabvány nyomtatványokat kell 

használni: 

 B.11-93. r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve 

 B.11-94. r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke 

 B.11-95. r.sz. A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok 

jegyzéke 
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 B.11-96. r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke 

 B.11-97. r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv 

 

4.  A selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások 

 

A selejtezési eljárás befejezését követően az érintett analitikus nyilvántartást 

vezető és a főkönyvi könyvelést végző személy - a selejtezési bizottság által 

megküldött jegyzőkönyvek alapján - az eszközök mennyiségében és 

értékében bekövetkezett változásokat a jegyzőkönyv átvételétől számított 3 

napon belül, de legkésőbb a leltározás megkezdését megelőzően köteles 

átvezetni.  

 

A selejtezett eszközökkel kapcsolatos változások - analitikus és főkönyvi 

nyilvántartásokban történő - átvezetését a számlarendben foglalt előírások 

alapján kell végrehajtani.  

 

5.  A selejtezés végrehajtásának ellenőrzése 

 

A selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzéséért Galamb 

Jánosné a felelős.  

 

Amennyiben az ellenőrzésért felelős a selejtezési eljárás során valamilyen 

szabálytalanságot tapasztal, azt köteles azonnal a jegyző felé jelezni.  

 

6.  A selejtezési szabályzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásával lép hatályba. Ettől az időponttól a 

korábbi szabályzat hatályát veszti. 

 

Ágasegyháza, 2012. február 14. 

 

                                                                             .......................................... 

                                                                                          jegyző  
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1.  számú melléklet 

 

 

KÓDJEGYZÉK 

a feleslegessé válás okairól 

 

 

K

ó

d

s

z

á

m 

Megnevezés 

001 eredeti rendeltetésének nem felel meg 

002 Feladatcsökkenés 

003 átszervezés  

004 Megszűnés 

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 

 

 

K Ó D J E G Y Z É K 

 

 

a kiselejtezett eszközök hasznosításának 

 módjáról 

 

 

 

K

ó

d

s

z

á

m 

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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