
J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: A Ládbesenyői Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 25. 

napján megtartott nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Fedor Attila   Polgármester 

Tóth Gellért   Alpolgármester 

Gór Gyula   Képviselő 

Tóth János   Képviselő 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna Jegyző 

Kisida Gábor Andrásné gazdálkodási előadó- jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan van távol: 

 

Ifj. Tóbiás György   Képviselő 

 

Meghívottak:  Klein György   Régió Kft képviselője 

 

 

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 4 megválasztott tag jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a 

képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos megbeszélés. 

Előadó: polgármester, Klein György a RÉGIÓ Kft. képviselője  

     

2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 

 

3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról. 

Előadó: falugondnok 

 

4. Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.  

Előadó: polgármester 

 

5. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalására, elfogadására. 

Előadó: polgármester 

 

6. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása. 



 

 

Előadó: polgármester 

 

7. 2012. évre vonatkozó éves belsőellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó: polgármester 

 

8.  Az Önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai tervének elfogadása, 

illetve a 2010-2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének hatályon kívül 

helyezése. 

Előadó: polgármester 

 

9. A községi Önkormányzat tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól 

szóló rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: jegyző 

 

10.  Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. 

Előadó: jegyző 

 

11.  Javaslat a gyermeknapi programra. 

Előadó: polgármester 

 

12.  Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: Kisida Gáborné gazdálkodási előadó     

 

13.  Indítványok, javaslatok. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ napirendi pont: 

   

Településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos megbeszélés. 

Előadó: polgármester, RÉGIÓ KFT képviselője. 

 

Fedor Attila polgármester köszönti Klein György Régió Kft. képviselőjét, és felkéri, hogy 

tájékoztassa a képviselőket a településrendezési terv elkészítésével kapcsolatban. 

 

Klein György elmondja, hogy rendeletet kell alkotni a képviselő-testületnek a település belső 

kialakításával kapcsolatban. Túl szélesek az utak telkekbe is belenyúlik kb. 30% 

beépíthetőség legyen. 

 

Tóth Gellért alpolgármester kérdezi, hogy ez nem kevés-e? 

 

Fedor Attila polgármester - ha csak 20%-ra lehet korlátozni a járda építését az jó-e. 

 

Klein György Elmondja, hogy kötelező előírások vannak és be kell tartani azokat. 

 

Fedor Attila polgármester: Azért szeretnénk a településrendezési tervet felülvizsgálni, mert 

ipari terület kialakítását szeretnénk megoldani. 

 



 

 

Klein György: Valahol az ipari terület kialakítására nem célszerű külterületet belevonni, mert 

az költséges, ugyanis közművesíteni szükséges. 

 

Fedor Attila: A település elején lévő rész milyen területnek minősül? 

 

Klein György: Helyrajzi számot kellene kijelölni, milyen tevékenységet szeretne ott 

folytatni. 

 

Tóth Gellért: Egy összeszerelő csarnokot szeretnének, engedélyezése folyamatban van. 

 

Klein György: külterületeken végeztek műhold képek értékelését és nagyon sok a gazos 

terület, szinte már erdőrészek alakultak ki. 

 

Fedor Attila polgármester: Sok a gazdátlan terület. 

 

Klein György: Azokat a fákat lehet értékesíteni is tulajdonos hiánya miatt. 

 

Fedor Attila polgármester kérdése, hogy a vásártér néven lévő telket át kell-e formálni. 

 

Klein György: Üres telkeken lehet vásárt tartani. 

 

Fedor Attila polgármester: Játszóteret lehet oda építeni? 

 

Klein György: Javasolja, hogy a patak körül zöld terület legyen. 

  

Fedor Attila polgármester: Az nem építési terület. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: El akarták adni egyes tulajdonosok a telküket, olyan 

embereknek, akiket a községben nem szívesen látnak, ezért lett nem építési terület. 

 

Fedor Attila polgármester: A liget elnevezésű terület maradjon ugyan úgy. 

 

Klein György: A kötelező előírásokat betartva, szabadon lehet csinálni bármit. 

András-tanya lakóterületnek van minősítve? 

 

Fedor Attila polgármester: Nem üdülő terület ez igaz 10 éve volt. 

 

Klein György: Elmondja, hogy a terveket elektronikus formában átküldi a képviselő-

testületnek véleményezésre. 

 

Klein György távozott az ülésteremből. 

 

 

2./ napirendi pont: 

 

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző 



 

 

 

Fedor Attila polgármester: Kettő olyan dolgot szeretne megemlíteni, melyet nagyon 

fontosnak tart. Elmondja, hogy a Hajdú Zoltán volt ingatlanára a bontási engedély meg van 

kérve már Ózd az illetékes. A Kovács István volt ingatlanánál van egy kis probléma, ugyanis 

az OTP 5 millió összegű jelzálogjoggal terhelte. Ez olyan magas összeg, hogy az egész terület 

nem ér annyit. Ez az ügy folyamatban van. A kapcsolat felvételt Melinda jegyzőnő intézi az 

OTP – vel. 

Safarcsik Veronikával telefonon történt beszélgetés alkalmával elmondta, hogy a faluközpont 

színpadfedésének az elkészíttetése engedély köteles kb 3o e Ft- ba kerülne nettó áron. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Van-e lehetőség az engedélyre? 

 

Fedor Attila polgármester: Csak faszerkezetre kérhetünk engedélyt. 

Start program haladása lassú 70%-ból vásárlás 30% önerővel, ezeket előre meg kell venni és 

utólag rendezik az elszámolást, vannak olyan önkormányzatok, akiknek nincs pénzük ezekre 

az eszközökre. A beton elem vásárlása megtörtént, fűkasza vásárlása is. 

Van egy ember, aki nagyon odafigyel az eszközökre és rendbe is tartja azokat. 

Miklós Béla, a benzinre is 2 litert ad ki a munkásoknak és nem többet, több ilyen ember kéne 

közéjük. 

Engedélyt adtam virág és virágláda vásárlásra 50 ezer Ft-ig ezzel is szépíteni szeretnénk a 

falunkat. 

Szeretnének üstházat vásárolni 3 db-ot a nemzetiségi önkormányzattal közösen. 

A falugondnoki gépkocsi levizsgázott, majd később lesz a kötelező szervizelése. 

 

 

3./ napirendi pont: 

 

Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról. 

Előadó: falugondnok. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester felkérte Diczházi Nándor falugondnokot, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Diczházi Nándor falugondnok elmondja, hogy az előterjesztésben leírta a napi beosztását, 

heti teendőit, amit minden képviselő megkapott, kéri, hogy ha van valakinek kérdése, 

felvetése, szíveskedjen megtenni.  

 

Fedor Attila polgármester: Véleményezte a falugondnok munkáját és értékelte. 

2012. év kissé zajosan kezdődött, választás zajlott le, és gondok voltak a műhelyben lévő 

szerszámokkal is. Nagyon sok szerszám hiányzott. Több szempontból is újítások lettek 

bevezetve, feladatot kapott a falugondnok is és egyébként is a faluban is több feladat hárul a 

falugondnokra. 

Volt egy-két túlkapás a gépkocsi futásával kapcsolatban, de időben észleltük és lehetett 

kezelni a gondot. Csak a feladatához szükséges dolgokat kell ellátnia. Voltak lakosok, akik 

olyan bevásárlást is kezdeményeztek, ami nem tartozik a feladatkörébe. 

A falugondnok a kötelező feladatait minden esetben elvégezte. 



 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 "igen" szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 27/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 
Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi 

munkájáról.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a falugondnok 2012. évi munkájáról készült 

beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4./ napirendi pont: 

 

Megállapodás falugondnok helyettesítéséről. 

Előadó: Polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester: Felkérés érkezett az Abodi önkormányzat részéről, hogy a két 

község falugondnoka helyettesítse egymást. Elmondja, hogy két községet nehéz lenne 

helyettesíteni a falugondnoknak, ezért javasolja, hogy Balajt község falugondnokával kell 

megállapodni, hiszen Balajt községgel alkot Ládbesenyő közös önkormányzati hivatalt.  

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 28/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: Falugondnok helyettesítése. 

 

Ládbesenyő Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a megállapodás a falugondnok 

helyettesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta: Ládbesenyő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem köt 

megállapodást Abod Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületével a falugondnok helyettesítéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 



 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 29/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: Megállapodás falugondnok helyettesítéséről. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a megállapodás a falugondnok 

helyettesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta: 

1. Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Balajt Község Önkormányzatával folytat 

tárgyalást a falugondnok helyettesítésével 

kapcsolatban. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

tárgyalás lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

5./ napirendi pont: 

 

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása, elfogadása. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült Ládbesenyő 

Község Önkormányzatának 2012 évi gazdálkodásáról szóló beszámolója, melyről az 

előterjesztést a képviselők megkapták. A zárszámadási rendelet-tervezetét a polgármester a 

költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 

Elmondja, hogy a gépjármű adó jelentős összegű bevételt jelentett az önkormányzatnak. 2013. 

évtől csak 40 % illeti meg. Ez az összeg marad az önkormányzatnál. Jelentős bevételtől esnek 

el az önkormányzatok. Kéri a Jegyzőnőt, hogy a kintlévőségekről szíveskedjen tájékozódni és 

azoknak a bevételeknek az önkormányzathoz érkezéséről gondoskodni. Kéri, hogy mondják 

el a képviselők a javaslataikat. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ez idáig még nem találkozott ezekkel a dolgokkal, 

feltétlenül figyelemmel lesz a kintlévőségek behajtására. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 



 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

3/2013. ( IV.26.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 30/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: 2012. évi szöveges költségvetési beszámoló 

elfogadása. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2012. évi szöveges költségvetési beszámolót 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

6./ napirendi pont: 

 

2014. évi költségvetési koncepció elfogadása. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a törvényi előírások 

alapján az önkormányzatnak 2014. évre költségvetési koncepciót kell készítenie. Az 

előterjesztésben részletesen leírásra kerültek a koncepciót meghatározó alapelvek, keretek. 

Szerepelnek a tervezett fejlesztések, beruházások és felújítások. A 2014. évi bevételek 

alakulása, sokkal alacsonyabb lesz, mint a 2013. évi. Elmondja, hogy a 2014. évi koncepció 

elfogadására az előrehozott határidő miatt, még az eddigieknél is bizonytalanabb gazdasági, 

jogi és szabályozási környezetben kell, hogy sor kerüljön. Mivel nem látható előre a 2014. 

évre vonatkozó elképzelések, ezért nagyon nehéz a tervezés. 

 

Tóth Gellért alpolgármester: Legfontosabb, hogy továbbra is az önkormányzat működőképes 

legyen. 

 

Fedor Attila polgármester elfogadásra ajánlja a 2014. évi költségvetési koncepciót. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 31/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

a 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 

2014. évi költségvetési összeállításához a következő 

irányelveket  

határozza meg: 

 

1. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok 

ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati 

törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása 

mellett. 

2. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat 

alaposan felül kell vizsgálni és a lehetőségekhez képest 

megszüntetni azokat, amelyeket a sajátos bevételek nem 

fedeznek.  

3. Valamennyi szakfeladatra vonatkozó dologi kiadások 

tervezése legfeljebb a 2013.évi tervezett összegben 

történhet. A kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb 

takarékosság mellett biztosítsák a feladatellátást. 

4. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezésnél a 

bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését kell 

szem előtt tartani és minden pályázati lehetőséget 

kiaknázni. 

5. Fejlesztési célú kiadások: 

- az új pályázati lehetőségek előkészítése 

6. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni 

a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségünket.  

7. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi koncepció 

alapján a jegyző által összeállított Rendelet-tervezetet 

határidőben terjessze a képviselő-testület elé. 

 

A célokat az Államháztartás előírásainak figyelembe 

vételével vizsgálva lehet megvalósítani: 

gazdaságos, szabályszerű, indokoltság, hatékonyság  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet 

benyújtása 

 

7./ napirendi pont: 

 

2012. évre vonatkozó éves belsőellenőrzési jelentés elfogadása. 

Előadó: polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 



 

 

Fedor Attila polgármester: 2012. évben az előző évekhez hasonlóan az Edelényi 

Kistérséghez tartozó valamennyi telepölési önkormányzatnál, így Ládbesenyő Községi 

Önkormányzatnál is az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása keretében került sor a belső 

ellenőrzési feladatok ellátására. 2013. évben e feladatellátásra megbízási szerződés alapján 

kerül sor. Az előterjesztésben részletesen van megfogalmazva a 2012. évre vonatkozó 

jelentés, melyet javasol elfogadásra. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-

testületének 32/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési 

jelentés. 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó 

éves belső ellenőrzési jelentését és azt e l f o g a d j a. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

8./ napirendi pont: 

 

Az önkormányzat 2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai tervének elfogadása, illetve a 2010-

2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének hatályon kívül helyezése. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester, elmondja, hogy 2012. december 31-ig az Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulásának belső ellenőrzési egysége látta el az Önkormányzat belső ellenőrzési 

feladatait, melyről megállapodás volt. 2013. évtől állami finanszírozás hiányában a Társulási 

Tanács döntése alapján e feladatot már nem végzi. 

A belső ellenőrzési feladatok ellátása 2013. évben megbízási jogviszony keretében történik. 

Szükséges a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési terv képviselő-testület általi 

jóváhagyása. A stratégiai ellenőrzési tervet 4 év vonatkozásában szükséges elkészíteni. 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve és a 2013-2016. évekre 

vonatkozó új stratégiai terve az előterjesztés mellékletét képezi, egyúttal szükséges a korábbi 

2010-2014. évekre vonatkozó, a Társulás általi feladatellátásra elkészített stratégiai terv 

hatályon kívül helyezése.  

Kéri a képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 33/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: Ládbesenyő Községi Önkormányzat stratégiai 

ellenőrzési tervének és 2013. évi belső ellenőrzési 

munkatervének elfogadása. 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzatra vonatkozó 2013. évi 

belső ellenőrzési munkatervet, valamint a 2013-2016. 

évekre vonatkozó stratégiai tervet elfogadja és 2010-

2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét 

hatályon kívül helyezi. 

 

A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv és a                                   

2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai terv a határozat 

mellékletét képezi.  

 

   Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

9./ napirendi pont: 

 

A községi Önkormányzat tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól szóló 

rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester felkéri Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyzőnőt, szíveskedjen 

tájékoztatni a képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakról.  

Elmondja, hogy felül kellett vizsgálni a vagyonrendeletet, mivel a törvény módosult. A 

tervezet elkészítése nagyon sok utánajárást követelt, sok munka van mögötte. Tekintettel arra, 

hogy a település vagyonrendelete már elavult, s mivel az új törvényi szabályozással is 

összhangba kell hozni a helyi szabályozást, így új rendelet alkotása szükséges. 

 

Fedor Attila polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 

 

10./ napirendi pont: 

 

Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában kifogásolta, hogy az önkormányzat nem alkotta meg a 

vagyongazdálkodási tervét. Ezért elkészítették a dokumentum tervezetét, kéri a képviselő-

testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Közép- és 

Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

11./ napirendi pont: 

 

Javaslat a gyermeknapi programra. 

Előadó: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a költségvetés óvatosságra inti az önkormányzatot, 

ugyanis a gyereknap is pénzbe kerülne. Augusztusban ismét lesz a gyerekeknek egy vasárnap, 

amikor pályázat útján ugrálóvárat hoznak Ládbesenyőbe. Szerinte a gyermeknap akkor legyen 

megtartva. 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 



 

 

Ládbesenyő Község  Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: Gyermeknapi program megszervezése 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a gyermeknapi rendezvényt a 

hagyományoktól eltérően a 2013. augusztus 11. napjára 

pályázat útján megnyert Légvárak és egyéb játékok 

elnevezésű program keretében biztosítja. 

 

Határidő: 2013. augusztus 11. 

Felelős: polgármester  

 

 

12./ napirendi pont: 

 

Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: Kisida Gáborné gazdálkodási előadó 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

13./ napirendi pont: 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy pályázati lehetőség van a 

közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. Ez lehetővé tenné, hogy 

térkamerákat szerelhessünk fel településünk forgalmasabb részeire, faluközpontba, falu 

elejére, ezzel megelőzhetnénk a lopások és rongálások elkövetését, illetve bizonyítékként 

szolgálhat a rendőrség munkája során. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 36/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: „A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítására” című pályázat benyújtásáról 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert „a közbiztonság növelését 

szolgáló fejlesztések megvalósítására” című pályázat 

benyújtására.  

Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület kijelenti, hogy 

2012. évben Ládbesenyő Község Önkormányzata nem 

részesült a Magyarország 2012. évi központi 



 

 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

72. § (1) – (2) bekezdése alapján 

adósságkonszolidációban, ezért a fejlesztéshez szükséges 

önrész nem terheli az önkormányzatot.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Fedor Attila polgármester: Még egy pályázati lehetőség van, ez a falunap megrendezésében 

nyújtana segítséget kb. 500.000.-Ft összegben. Egy gyermekműsort támogatnának, a 

hangosítást és egy felnőtt fellépőt hoznának el településünkre. 

Ez jó lehetőség lenne, hiszen 1.000.000.-Ft is kevés a falunapra, tavaly 1.400.000.-Ft-ba 

került összesen a megrendezése. A költségvetés óvatosságra int, ezért lenne jó, ha 

megnyernénk. A sátrat, székeket időben kell lefoglalni. 

 

Tóth Gellért: Segítség lenne a pénz előteremtése, támogatások keresése. 

             

Fedor Attila polgármester: Csak a pályázat után lehet összeszedni. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ez a pályázat a Kormányhivatalon keresztül van. 

            

Fedor Attila polgármester: Igen és egyben gyereknapi program is. Júliusban falunap, 

augusztusban gyereknap ugrálóvárral, majd öregek napja. Így jó is lenne befejezni az évet. 

Már csak az a kérdés, hogy legyen-e falunap, vagy nem.  

 

Tóth Gellért: Gondolkozzunk mindenképpen falunapban.  

              

Fedor Attila polgármester tájékoztatást ad a bankszámla egyenlegéről. Elmondja, hogy 

mennyi összeg van a költségvetési és víziközmű alszámlán, valamint a Start számlán. Mivel a 

főszámlán nagyon kevés pénzünk van, már érezni a hatását, amit az állam elvont az 

önkormányzatoktól. Abod is tartozik összeggel, valamint Szendrőlád is. 

 

Fedor Attila polgármester: A temetőre sikerült a követ elintézni ez 100.000.-Ft bruttó 

összegbe kerül, a vállalkozó szolgáltatását többször igénybe vettük, kérem a testületet 

szavazzon erről az összegről.  

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat 

nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 37/2013.(IV.25.) HATÁROZATA 

Tárgy: Temető felé vezető földút karbantartása. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Viaterm Kft.-t (2120. Dunakeszi, Alagi 



 

 

major 068/12 hrsz.) a temető felé vezető út 

rendbetételével kapcsolatos munkálatok elvégzésével. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a továbbiakban az ülés 

zárt üléssel folytatódik.  

 

 

 

 

K.m.f. 

           

 

 

 
              Fedor Attila                                                          Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

              Polgármester                                                                    Jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet 

 

3. / napirendi ponthoz 

Készítette:  

Diczházi Nándor 

              falugondnok 

ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. április 25. napján megtartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról 

 

Előterjesztő: falugondnok 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A község falugondnokaként szeretném tájékoztatni a testületi tagokat a tavaly március óta 

történt eseményekről.  

 

A munkám lényegében nem változott. Azonban egy újdonságot meg kell, hogy említsek: két 

tanfolyamot végeztem el, ugyanis creditpontokat kellett gyűjtenem ahhoz, hogy a munkámat 

tovább folytathassam. Ennek eredményeként 5 évig betölthetem a falugondnoki állásomat. 

 

Választás is volt az elmúlt évben, az új polgármesterrel sok reformot hajtottunk végre, de 

egyet kiemelnék közüle, amire már égető szükség volt: a műhelyek rendbetétele, zárhatósága, 

szerszámok beszerzése, szerszámok kiadása, bevétele leltár szerint, amit én végzek, de 

távollétemben az egyik megbízható közmunkás helyettesít. 

 

Az átláthatóság kedvéért felvázolom egy átlagos napomat. 

 

7:00: A polgármester úrral megbeszéljük a napi teendőket, problémákat, akár személyesen, 

akár telefonon. 

 

7:10: Megbízások, megrendelések felvétele, ami történik a családi házunk előtt, a hivatalban, 

telefonon, vagy a falu között. 

 

7:20: Közmunkások eligazítása, szerszámok kiadása, üzemanyag, kenőanyagok, alkatrészek 

összeírása későbbi beszerzés céljából. 

 

7:40: Óvodások szállítása, akik általában 2-en, 3-an vannak, idős lakosok, akik még elférnek a 

falubuszban, sztk-ig, kórházba, alapélelmiszer bevásárlására szállítása Edelénybe. 

 

8:00-8:45: Posta beszerzése, OTP-ben ügyintézés, gyógyszervásárlás, tisztítószer, irodaszer és 

anyagbeszerzés, ami persze nem mindennapos. 

 

9:00-9:20: Reggeli. 

 



 

 

9:20-12:30: A vásárolt áruk, gyógyszerek házhozszállítása, közmunkások ellenőrzése, 

délutáni szállítások, beszerzések megbeszélése, ha nem kell sürgősen messzebbre utaznom, 

mint például Miskolcra, Kazincbarcikára, vagy idősekért a kórházba, rendelőbe. 

 

12:30-13:00: Ebéd. 

 

13:00-14:30: Karbantartás, menetlevél, munkanapló, számlák összesítése. 

 

14:30-15:20: Vásárlás, anyagbeszerzés, stb. 

 

15:20-15:30: Az óvodások felvétele, majd hazaszállítása. 

 

15:45: Óvodások házhozszállítása a községben. 

 

15:45-16:20: Vásárolt áruk házhozszállítása. 

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. április 19. 

 

Tisztelettel:  

 

Diczházi Nándor  

   falugondnok 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2013.(IV.25.) számú határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2012. évi munkájáról 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

falugondok 2012. évi munkájáról készült beszámolóját 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

       K.m.f. 

 

 

 

 Fedor Attila sk.       dr. Kernóczi Zsuzsanna sk. 

   polgármester          jegyző 

 



 

 

2. melléklet 

 

        4. / napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 25. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Megállapodás falugondnok helyettesítéséről.  

 

Előterjesztő: Fedor Attila polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abod község Önkormányzatának Polgármestere megkeresett azzal a céllal, hogy az 

önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálatot esetében szükséges a falugondnoki 

munkakört ellátó személy helyettesítési rendjének szabályozása.  

Az abodi képviselő-testület az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodást már 

elfogadta.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot: 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

Tárgy:  Megállapodás falugondnok helyettesítéséről 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a megállapodás a falugondnok helyettesítéséről szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod 

Község Önkormányzata és Ládbesenyő Község Önkormányzata között 

a falugondnok helyettesítéséről szóló „Megállapodás”-t -  a határozat  

        mellékleteként - j ó v á h a g y j a .   

2.    Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás  

        aláírására.  

Határidő:    azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Ládbesenyő, 2013. április 19.     Fedor Attila sk. 

  polgármester 



 

 

 Melléklet a 28/2013.(IV.25.) határozathoz 

 

 

Együttműködési megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről   

Abod  Község Önkormányzata (székhely: 3753 Abod, Magyar utca 42. szám képviseli: 

Restyánszki Gábor polgármester), mint Abod falugondnoki szolgálatát fenntartó  

másrészről a(z) Ládbesenyő Község Önkormányzat (székhely:3780 Ládbesenyő, Kossuth 

Lajos út 64. szám képviseli: Fedor Attila   polgármester), mint Ládbesenyő falugondnoki 

szolgálatát fenntartó között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 

 

I. 

 

A megállapodás célja 

 

1. Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy a községekben működtetett 

falugondnoki szolgáltatás zavartalan működését érjék el, a falugondnok szakszerű 

helyettesítésével. 

 

II. 

 

A megállapodás tárgya 

 

2. Abod Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít az 

alkalmazásában álló falugondok személyével Ládbesenyő Község Önkormányzatnak a 

falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben a ládbesenyői falugondok szabadság, 

betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit. 

 

3. Ládbesenyő Község Önkormányzat helyettesítés céljából személyi állományt biztosít  

az alkalmazásában álló falugondok személyével Abod Község Önkormányzatnak a 

falugondnoki teendőinek ellátásához, amennyiben az abodi  falugondok szabadság, 

betegség, vagy egyéb körülmény miatt nem tudja ellátni teendőit. 

4.  

III. 

 

Együttműködés és bizalmasság 

 

5. A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. 

 

A felek vállalják és garantálják továbbá, hogy a jelen megállapodás időbeli hatálya, 

illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek 

eredményeképp a jelen megállapodásban foglalt vállalásuk megfelelő és kellő teljesítése 

részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként ellentétes lenne, részben vagy 

egészében a jelen megállapodással. 

 

6. Felek kötelezettségek vállalnak az ügyek bizalmas kezelésére. 
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7. Vitás kérdések rendezése 

 

A jelen megállapodás szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és 

alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a felek közösen, 

jóhiszeműen eljárva rendezik.  

 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvéről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 

IV. 

 

A helyettesítés pénzügyi elszámolása 

 

9. A falugondok által vezetett menetlevél alapján a működési területén kívüli -  

helyettesítés céljából jelentkező többlet kilométerre jutó - üzemanyag költséget és 

amortizációs költséget az illetékes önkormányzat megtéríti a helyettesítést végző 

önkormányzat számára.  

 

 

 

Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Ládbsenyő , 2013. április „…..” 

 

 

………………………….                       ………………………………. 

            Abod                           Ládbesenyő  

Község Önkormányzata               Község Önkormányzata 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testület a falugondnok helyettesítéséről  

szóló „Megállapodás”-t ……./2013.(IV.25.) határozattal j ó v á h a g y t a .  

 

 

  



 

 

3. melléklet 

 

        5. / napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna         Kisida Gábor Andrásné 

      jegyző       gazdálkodási ea. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. április 25. napján megtartandó ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalására, elfogadására. 

 

Előterjesztő: Fedor Attila polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) 

bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített 

zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap 

utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület 

rendeletet alkot.  

Ládbesenyő Községi Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló  

zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. februárjában fogadta el az 

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának 

időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az 

időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló 

tájékoztatóból. 

 

Az önkormányzat az előző évek gyakorlatához igazodva 2012. évben sem tervezett 

forráshiányt. Az önkormányzat évek óta nem rendelkezik működési célú likvid hitellel.  

 

A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 

kényszerű takarékosság jellemezte. 

 

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani. 

 

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 

kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. 

 



 

 

A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett 

felülvizsgálat alapján a 2012. évben 4. E Ft visszafizetés keletkezett, ami 2013 évet terheli, 

következő jogcímet érintette: ápolási díj. 

 

Többéves kihatással járó döntések 

 

Az önkormányzat rendelkezik egy 10 éves időtartamra kötött részvény átruházási 

szerződéssel (ELMIB Zrt.) az érintett időszak (2007 – 2017.) tartozása az önkormányzatnak 

 

Vagyoni helyzet alakulása 

 

Az önkormányzat a 2012 évben növekedett. Sikerült megvásárolni a Rákóczi út 49. sz. alatti 

ingatlant. A kultúrház nagymértékű átalakítását, korszerűsítését elvégeztük. Az épületet 

rácsatlakoztattuk a szennyvízhálózatra, épületen belül sikerült kiépíteni a mellékhelyiségeket, 

a hátsó bejárati ajtót hőszigeteltre cseréltük. A tálaló részbe vásároltunk egy konyhaszekrényt, 

valamint 50 db tárgyaló széket különböző rendezvények lebonyolítására.  

Az önkormányzat részére több kisgép került beszerzésre, valamint vásároltunk egy utánfutót 

is.  

Olyan folyamatban lévő beruházás, ami kivitelezési szakaszban tartana, vagy pénzügyi 

elszámolás tekintetében lezáratlannak minősülne jelenleg nincs az önkormányzatnál.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé 

vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés 

takarékosabbá vált. 2012-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és 

ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, pl.: 

– csak azon beruházások, felújítások kerüljenek engedélyezése, melyek 

végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat 

gazdálkodásában, 

A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági 

folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  

 

Kérem a Képviselő – testületet, hogy a 2012. évről szóló beszámolót megvitatni majd 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

Ládbesenyő, 2013. április 19. 

         Fedor Attila sk.  

         polgármester 

 



 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013. ( IV.26.) rendelet tervezete 

 

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban Áht.) 81. § bekezdésében meghatározott jogkörében 

eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:  

 

I. A rendelet hatálya 

 

 

1. §   A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra (kisebbségi önkormányzatra), valamint 

intézményére – a Körjegyzőség – működésére. Az önkormányzat és költségvetési 

szervének 2012. évi költségvetésének teljesítése.  

 

2.§  (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

 

 

 

      3 501 E Ft nyitó pénzkészlettel 

         +   61 910E Ft pénzforgalmi bevétellel 

          -   59 734 E Ft pénzforgalmi kiadással  

                                      5.677 E Ft záró pénzkészlettel 

 

 

 

Körjegyzőség tekintetében : 

 

    201  E Ft nyitó pénzkészlettel 

       + 23.993   E Ft pénzforgalmi bevétellel 

        - 24.194  E Ft pénzforgalmi kiadással  

                                         0 E Ft záró pénzkészlettel 

 

 

jóváhagyja. 

 

II. A teljesített költségvetési bevételek 

 

3.§  Az önkormányzat 2012. évi eredeti, módosított bevételi előirányzatait, valamint a 

teljesített költségvetési bevételeinek működési, felhalmozási részletezését az 1. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

 

 



 

 

III. A teljesített költségvetési kiadások 

 

4.§  Az önkormányzat 2012. évi eredeti, módosított kiadási előirányzatait, valamint a 

teljesített költségvetési kiadásainak működési, felhalmozási részletezését a 2. melléklet 

tartalmazza.  

 

 

IV. Költségvetési kiadások  

 

5.§  Az önkormányzat intézményével összesen az eredeti, módosított, illetve teljesített 

előirányzatát működési és fenntartási kiadások részletezésében a következők szerint 

hagyta jóvá: 

 

 

                            adatok E-Ft-ban 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat: 

Módosított 

előirányzat: 

Teljesítés: 

Működési kiadások 62412 64207 55317 

Ebből:    

- személyi juttatások 27296 27811 26444 

- szoc.hj.adó, táp.hj., stb. 6788 6788 6207 

- egészségügyi hj. 15 15 19 

- dologi kiadások  10570 11750 10395 

- dologi jellegű kiadások 860 960 927 

- egyéb működési célú tám.kiad. 11010 11010 11325 

-tervezett mardvány és tart. ei. 5873 5873 - 

Pü.-i befek.kiad.-ból részes.vás. 267 267 267 

Felhalmozási kiadás 6950 8790 3492 

Összesen: 69629 73264 59076 

 

 

6.§  Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak és pénzügyi befektetésének 

teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, mely 3.759 e Ft.  

 

7.§  Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek teljesítését a 4. melléklet  

tartalmazza.  

 

8.§  Az államháztartási törvény 91.§ - ában előírt mérleg a 5. mellékletben található.  

 

9.§.  A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és 

teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.  

 

10.§.  A Képviselő-testület az eredeti előirányzatok módosítását a bevétel és kiadások 

esetében emeléssel, illetve átcsoportosítással hagyta jóvá.  

 

11.§.  A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét 14 

főben hagyta jóvá az alábbiak szerint: 

 



 

 

841126-1 szakfeladat  1 fő igazgatás 

889928-1 szakfeladat  1 fő falugondnok 

890441-1 szakfeladat  4 fő közcélú munkás 

841126-1 szakfeladat  7 fő körjegyzőségi köztisztviselő 

 

 

12.§.  Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett - a jogszabályok szerint 

felülvizsgált pénzmaradványát - a 7. mellékletben bemutatva hagyta jóvá. 

 

 

V. Záró rendelkezések 

 

13.§.  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 

     Fedor Attila             Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

    polgármester                jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

Ezen rendeletet 2013. április 25. napján kihirdettem. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna  

 jegyző 

 
 

 

 



 

 

 

1. melléklet 

 

K I M U T A T Á S  

 

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL 
 
 

M e g n e v e z é s  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Közhatalmi bevételek -   
Egyéb saját bevétel (fűrészelési díj, fűnyírás, 

utánfutó bérleti díja stb.) 
155 155 219 

Hozam- és kamatbevételek 160 160 414 
Gépjárműadó 10825 10825 8649 
Kommunális adó 1200 1200 979 
Személyi jövedelem adó 8991 8991 8991 
Talajterhelési díj 20 20 21 
Helyi adóhoz kapcs. önk. megillető bírság 200 200 600 
Sajátos működési bevételek: 21551 21551 19873 
Támogatásértékű műk. bev. központi költségvetési 

szervtől (kisebbségi önk. támogatás, közhasznú 

tám.) 

12886 12886 11153 

Támogatásértékű műk. bev. fejezeti kezelésű 

előirányzattól ( mozg.tám., gyerm.védelmi tám.) 
1150 1150 1590 

Tám. értékű műk. bevétel helyi önkormányzat és 

költségvetési szerveitől (körj. tám. társtelep., 

közműv. tám.) 

   

Támogatásértékű működési bevétel összesen: 14036 14036 12743 
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése - - 436 
Tám.ért. felh. bev. fej. kez. EU-s program 13050 10742 2499 
Pénzügyi befektetési bevétel   1 

Tám.ért. felh. bev. helyi önk. és ktgv.szerv 160 160 414 
Felhalmozási célú kamat és árf.nyereség    
Felh. célú pénzesz.átv. nem önk.többs váll.   2335 

Felhalmozási bevételek összesen: 13210 10902 5685 
Önkormányzat költségvetési támogatása: 20832 23140 23140 
Bevételek összesen: 69629 69629 61444 
Rövid lejáratú hitelek felvétele    
Egyéb finanszírozási bevételek:    
Pénzforgalommal járó bevételek:     
Füffő átfutó   466 

Előző évi pénzmaradvány  2745 2745 

Mindösszesen: Bevételek+Pénzmaradv. 69629 72374 64655 
 



 

 

 
2. melléklet 

K I M U T A T Á S  

 

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL 
 
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Személyi juttatások 9414 9414 8801 
TB járulék és egészségügyi hozzájárulás 2246 2246 1952 
Dologi kiadás 8075 8787 7772 
Dologi kiadás ÁFA-ja 2180 2373 2099 
Egyéb folyó kiadás 740 740 716 
Tám.ért.műk. kiad. központi ktg.vet.szerv 22274 22274 23721 
Tám.értékű műk. kiadás helyi önkorm.-i és ktsgv-i 

szerveinek (gyermekjóléti alapell.) 
370 370 363 

Tám.ért. pénzeszköz átadás többcélú kistérségi 

társulásnak (kistérségi tagdíj) 
100 100 76 

Működési célú pénzeszköz átadás nem 

önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozásnak 

(gyermekorvosi ellátás, felnőtt orvosi ellátás, 

ivóvíz-csatorna támogatás, Víziközmű társ. támog.-

a) 

340 340 537 

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit 

szervezetnek (Mozg.Korl.Egyesület., Falugondnok 

Egy., Majorett csoport) 

60 60 224 

Műk.célú pé.eszk. átadás egyháznak 20 20 - 
Műk.célú pé. eszk. átadás háztartásoknak 0 0 0 
Tervezett tartalék és pénz maradvány 5873 5873  
Társadalom és szoc. politikai és egyéb juttatás, 

támogatás 
10220 10220 10202 

Tartalék 500 500 - 
Működési célú kiadások összesen: 62412 63317 56463 
Felújítás 0 320 1086 
Beruházás 6950 8470 2406 
Felhalm. célú pénzeszk. Átad.nonpr. 0 0 0 
Pénzügyi befek. kiad. részesedések vás. 267 267 267 
Kamatkiadások 0 0 0 
Felhalmozási célú kiadások összesen: 7217 9057 3759 
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 

folyósított támogatás: 
0 0 0 

Felhalm. és műk. célú kiadások összesen: 69629 72374 60223 
Függő átfutó kiadások:  0 0 -489 
Mindösszesen (tényleges kiadás): 69629 72374 59734 

 



 

 

 

 
3. melléklet 

K I M U T A T Á S  

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ELŐIRÁNYZATA ÉS 

TELJESÍTÉSE 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Ingatlanok felújítása  320 855 

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi 

adója 
  231 

Felújítás összesen  320 1086 

Immateriális javak vásárlása    
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 5156 6676 1620 
Gépek, berendezések és felszerelések vás. 315 515 420 
Járművek vásárlása, létesítése   195 

Intézményi beruházási kiadások: 5471 6991 2235 
Intézményi beruházások általános forgalmi adója 1479 1479 171 
Beruházások általános forgalmi adója: 1479 1479 171 
Beruházási kiadások összesen: 6950 8470 2406 
Befektetési célú részesedések vásárlása 267 267 267 
Felhalmozási kiadások összesen: 7217 9057 3759 

 



 

 

 
4. melléklet 

K I M U T A T Á S  

 

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 

ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 

 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Termőföld értékesítése   406 

Egyéb felhalmozási bevételek   30 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:   436 

Felhalmozási kamatbevételek áll.h.kívülről   1 

Felhalmozási bevételek   437 

Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartástól:   646 

Beruházási célú pénzeszköz átvétel 

vállalkozásoktól: 
  1689 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv.   2335 

 



 

 

5. melléklet 

KÖNYVVITELI MÉRLEG 

ESZKÖZÖK Sor-
szám 

Előző év Tárgyév 

állományi érték 

1 2 3 4 

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 
(111-ből, 112-ből) 01     

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
(111-ből, 112-ből) 02     

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-
ből) 03     

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-
ből) 04 36 16 

5. Immateriális javakra adott előlegek 
(1181., 1182.) 05     

6. Immateriális javak 
értékhelyesbítése (119.) 06     

I. Immateriális javak összesen 
(01+…+06) 07 36 16 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok (121., 122-ből) 08 163885 156897 

2. Gépek, berendezések és 
felszerelések (1311., 1312-ből) 09 8535 8632 

3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 5289 3521 

4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11     

5. Beruházások, felújítások (122-ből, 
127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 
1327., 142-ből, 147.) 12 257 257 

6. Beruházásra adott előlegek (128., 
1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13     

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 
1592.) 14     

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
(129., 1319., 1329., 149.) 15     

II. Tárgyi eszközök összesen 
(08+...+15) 16 177966 169307 

1. Tartós részesedés (171., 1751.) 17 1022 1289 

Ebből: - tartós társulási részesedés 
(1711-ből, 1751-ből,) 18     

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír (172-174., 1752.) 19     

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-
ből, 1981-ből) 20     

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 
1988.) 21     

Ebből:  4/a Hosszú lejáratú betétek 22  ----------------   



 

 

bekerülési (könyv szerinti) értéke 
(178) 

- 

             4/b Hosszú lejáratú betétek 
elszámolt értékvesztése (1988) 23 

 ----------------
-   

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 
(195-ből, 1982-ből) 24     

6. Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése (179.) 25     

III. Befektetett pénzügyi eszközök 
összesen (17+19+20+21+24+25) 26 1022 1289 

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök (161., 162.) 27 182247 175458 

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 
164.) 28     

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 
(167., 168.) 29     

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 
(165., 166.) 30     

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 
értékhelyesbítése (169.) 31     

IV. Üzemeltetésre, kezelésre 
átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, illetve 
vagyonkezelésbe              vett 
eszközök  (27+…+31) 32 182247 175458 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN (07+16+26+32) 33 361271 346070 

1. Anyagok (21., 241.) 34     

2. Befejezetlen termelés és félkész 
termékek (253., 263.) 35     

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 
(252., 262.) 36     

4. Késztermékek (251., 261.) 37     

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, 
közvetített szolgáltatások (22., 231., 
232., 234., 242., 243., 244., 246.) 38     

5/b. Követelés fejében átvett 
eszközök, készletek ( 233., 245.) 39     

I. Készletek összesen (34+…+39) 40     

1. Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 
284., 2882., 2883., 2884.) 41     

2. Adósok (281., 2881.) 42 4690 5054 

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 
278, 19-ből) 43     



 

 

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a 
mérlegfordulónapot követő egy éven 
belül esedékes részletek (191-194-ből, 
1981-ből) 44     

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-
2887., 19-ből) 45     

Ebből: - támogatási program előlegek 
(2871.) 46     

            - előfinanszírozás miatti 
követelések (2876.) 47     

            - támogatási programok 
szabálytalan kifizetése miatti 
követelések (2872.) 48     

            - nemzetközi támogatási 
programok miatti követelések (2874.) 49     

            - garancia- és 
kezességvállalásból származó 
követelések (2873.) 50     

            - egyéb hosszú lejáratú 
követelésekből a mérlegfordulónapot 
követő egy éven belül esedékes 
részletek (195-ből, 1982-ből) 51     

II. Követelések összesen 
(41+42+43+45) 52 4690 5054 

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 
298-ból) 53     

1/a Forgatási célú részesedés 
bekerülési (könyv szerinti) értéke 
(295-ből) 54     

1/b Forgatási célú részesedés 
elszámolt értékvesztése (298-ból) 55     

2. Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-
ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 56     

2/a Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír bekerülési 
(könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-
ből, 293-ból, 294-ből) 57     

2/b Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír elszámolt 
értékvesztése (298-ból) 58     

III. Értékpapírok összesen (53+56) 59     

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
(31.) 60 56 67 

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 
(32.) 61 3445 5610 

Ebből:  2/a Költségvetési pénzforgalmi 62  ---------------- 5610 



 

 

számlák bekerülési (könyv szerinti) 
értéke (32-ből) 

- 

             2/b Költségvetési 
pénzforgalmi számlák elszámolt 
értékvesztése (329.) 63 

 ----------------
- 

  

3. Elszámolási számlák (33-34.)  64     

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-
36.) 65     

Ebből:  4/a Idegen pénzeszközök 
bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-
ből, 36-ból) 66 

 ----------------
- 

  

             4/b Idegen pénzeszközök 
elszámolt értékvesztése (3599, 369) 67 

 ----------------
-   

IV. Pénzeszközök összesen 
(60+61+64+65) 68 3501 5677 

1. Költségvetési aktív függő 
elszámolások (391.) 69 10 10 

2. Költségvetési aktív átfutó 
elszámolások (392., 395., 396., 398.) 70 488   

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 
elszámolások (394.) 71     

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 
elszámolások (399.) 72     

V. Egyéb aktív pénzügyi 
elszámolások összesen (69+...+72) 73 498 10 

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
(40+52+59+68+73) 74 8689 10741 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 75 369960 356811 

FORRÁSOK Sor-
szám 

Előző év Tárgyév 

állományi érték 

1 2 3 4 

1. Kezelésbe vett eszközök tartós 
tőkéje (4111.) 76     

2. Saját tulajdonban lévő eszközök 
tartós tőkéje (4112.) 77 291277 291277 

I. Tartós tőke (76+77) 78 291277 291277 

1. Kezelésbe vett eszközök 
tőkeváltozása (412.) 79     

2. Saját tulajdonban lévő eszközök 
tőkeváltozása (413.) 80 73001 58435 

II. Tőkeváltozások (79+80) 81 73001 58435 

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési 
tartaléka (4171.) 82     

2. Saját tulajdonban lévő eszközök 
értékelési tartaléka (4172.) 83     

III. Értékelési tartalék (82+83) 84     



 

 

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 
(78+81+84) 85 364278 349712 

1. Költségvetési tartalék elszámolása 
(4211., 4214.) (87+88) 86 3999 5221 

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék 
elszámolása (4211.) 87 3999 5221 

            - előző év(ek) költségvetési 
tartalék elszámolása (4214.) 88     

2. Költségvetési pénzmaradvány 
(4212.) 89     

3. Költségvetési kiadási megtakarítás 
(425.) 90     

4. Költségvetési bevételi lemaradás 
(426.) 91     

5. Előirányzat-maradvány (424.) 92     

I. Költségvetési tartalékok összesen 
(86+89+...+92) 93 3999 5221 

1. Vállalkozási tartalék elszámolása 
(4221., 4224.) (95+96) 94     

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék 
elszámolása (4221.) 95     

            - előző év(ek) vállalkozási 
tartalék elszámolása (4224.) 96     

2. Vállalkozási maradvány (4222., 
4223.) 97     

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 
(427.) 98     

4. Vállalkozási bevételi lemaradás 
(428.) 99     

II. Vállalkozási tartalékok összesen 
(94+97+98+99) 100     

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 
(93+100) 101 3999 5221 

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 
(43512., 43612.) 102     

2. Tartozások fejlesztési célú 
kötvénykibocsátásból (43411-ből) 103     

3. Tartozások működési célú 
kötvénykibocsátásból (43412-ből) 104     

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 
(431112., 432112., 43312.)  105     

5. Működési célú hosszú lejáratú 
hitelek (431122., 432122.) 106     

6. Egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek (438-ból) 107 1398 1131 

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói 
tartozások (4386) 108 

 ----------------
-   



 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
összesen (102+…+107) 109 1398 1131 

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 
(43511., 43611., 4531., 4541.) 110     

Ebből:  - hosszú lejáratra kapott 
kölcsönök következő évet terhelő 
törlesztő részletei (43511., 43611.) 111     

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 
4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 
4521., 4551.,4561., 4571.) 112     

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú 
működési célú kötvénykibocsátások 
(455-ből, 456-ból, 457-ből) 113     

            - felhalmozási célú 
kötvénykibocsátásból származó 
tartozások következő évet terhelő 
törlesztő                                                                                          
részletei (43411-ből) 114     

            - működési célú 
kötvénykibocsátásból származó 
tartozások következő évet terhelő 
törlesztő részletei (43412-ből) 115     

            - beruházási, fejlesztési hitelek 
következő évet terhelő törlesztő 
részletei (431111., 432111., 43311.) 116     

            - működési célú hosszú 
lejáratú hitelek következő évet terhelő 
törlesztő részletei (431121., 432121.) 117     

3. Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) 
(119+120) 118     

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő 
szállítói kötelezettségek 119     

            - tárgyévet követő évet terhelő 
szállítói kötelezettségek 120     

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
(438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 121 285 281 

Ebből: - váltótartozások (444.) 122     

            - munkavállalókkal szembeni 
különféle kötelezettségek (445.) 123     

            - költségvetéssel szembeni 
kötelezettségek (446.) 124     

            - helyi adó túlfizetése miatti 
kötelezettségek (4472.) 125 5 2 

            - támogatási program előlege 
miatti kötelezettségek (4491.) 126     

            - előfinanszírozás miatti 127     



 

 

kötelezettségek (4495.) 

            - szabálytalan kifizetések miatti 
kötelezettségek (4492.) 128     

            - nemzetközi támogatási 
programok miatti kötelezettségek 
(4494.) 129     

            - garancia és 
kezességvállalásból származó 
kötelezettségek (4493.) 130     

            - egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek következő évet 
terhelő törlesztő részletei (438-ból) 131 267 278 

            - tárgyévi költségvetést terhelő 
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
(4499-ből) 132     

            - a tárgyévet követő évet 
terhelő egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek (4499-ből) 133     

            - egyéb különféle 
kötelezettségek (4499-ből) 134 13 1 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 
összesen (110+112+118+121) 135 285 281 

1. Költségvetési passzív függő 
elszámolások (481.) 136     

2. Költségvetési passzív átfutó 
elszámolások (482.,485., 486.) 137   465 

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő 
elszámolások (483-484.) 138   1 

4. Költségvetésen kívüli passzív 
pénzügyi elszámolások (488) 139     

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti 
elszámolások (488-ból) 140     

            - Nemzetközi támogatási 
programok deviza elszámolása (488-
ból) 141     

III. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások összesen 
(136+...+139) 142   466 

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 
(109+135+142) 143 1683 1878 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(85+101+143) 144 369960 356811 

 



 

 

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

2 0 1 2

szektor megye településtípus PIR-törzsszám

8 0

Államháztartási

egyedi azonosító

szakágazat adatközlő

ezer forintban

1 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség

Teljesítésből 

háztartások 

befizetése

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

22652

2749

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

4274

-----------------735

5 6

14894 -----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

17643 -----------------

211

-----------------

-----------------

Személyi juttatások   (=02/49)

M e g n e v e z é s                                                                                                                                                                                 

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

Sor-

szá

m előirányzat

Eredeti

3 4

-----------------

15289 15898

szerv, előirányzat megnevezéseév

időszakadatközlés időpontja űrlapadatközlés 

sorszáma

-----------------

-----------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55)                      (05+06)

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás   (=02/50+51+53+54)

Dologi kiadások (=03/49)

Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)                                                

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+…+06/66)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  (=04/02)

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)

Felújítás (ÁFA-val)  (=05/06)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

Működési kiadások összesen                                                                                  (04+07+10+16+…+19)

Intézményi  beruházási kiadások (ÁFA-val)  (=05/31)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen  (=04/47)

435

18397

Dologi jellegű kiadások (= 03/69)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)

Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)                                                                          (08+09)

17882

Külső személyi juttatások (=02/48)

 (01+02+03)

2593

-----------------

-----------------

590

2499

-----------------

-----------------

Teljesítés

4557

315

Módosított

4557

4557 4274

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  (=04/94)

Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)                                                              

(11+…+15)

Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     (=06/17)

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)                                         (23+24+25+26+27)

2376422874

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen  (=04/55)

Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)

4557

120
220

810

524

 

6. melléklet 



 

 

31
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

73

74

75

76

77

78 -----------------

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) _________ _________

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) _________ _________

-----------------

24883

24194

------------------201

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)

Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)

-----------------

-----------------

72

22874 22874

7 -----------------

5677 -----------------

7 -----------------

201 -----------------

1542

-1341

-----------------

-----------------

466
-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

23798 -----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén )             

Pénzkészlet január 1-jén 

(54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)

Tárgyévi bevételek                                                                                                               (59+63+66+67)

Tárgyévi kiadások                                                                                                                      (34+64+65)

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 

Pénzkészlet  (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása 

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)

Finanszírozási bevételek (=10/94) 

Irányító szervtől kapott támogatás  (=09/05)

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)                                                        

Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)                                                                                                   

Felhalmozási saját bevételek összesen                                                                                    (42+43+44)

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   (=06/60)

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)

Önkormányzat költségvetési támogatása  (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]

Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+…+16/24)vagy(= 11/05)]

23764 (20+29+33)

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)                                      (30+31+32)

Költségvetési kiadások

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre    (=06/43)

(72+73)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről   (=10/17)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   (=10/42)

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  (=10/59)

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)                    (50+51+52)

Támogatások összesen                                                                                                             (55+56+57)

7

_________

_________

_________

890

195

22652

22874

890

22874

_________

_________

7

_________

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)

-----------------

22874

890

890

-----------------

195

-----------------

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  (=08/13)

22874

--------------

22874

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök                                                                       (41+49+53)

Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)

Működési bevételek összesen                                                                                                   (35+…+40)

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)

-----------------

-----------------

195

23798

1341

-----------------

23993

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)

Finanszírozási kiadások (=06/96) 

Költségvetési hiány  ha 60>0

Költségvetési többlet ha 60<0

Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)

 (34-59)Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

Költségvetési bevételek  (54+58) 

22874 23764

22874 23764

 



 

 

lapszám

szerv megnevezése

Ezer forintban

5221

2886

1254

2745

905

34

35

36

37

18. Szabad pénzmaradvány

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

           - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt

             pénzmaradvány

1840 2335

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 33 1254

32

A J. sorból:

           - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 38

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15) 31 3999 5221

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)
30

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására 

felhasznált összeg 29

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H) 28 3999 5221

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-) 27

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 25

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 24

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 22

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E) 21 3999 5221

E.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási 

maradványa  (-) 20

498 -456

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 14 1

466

09 488 0

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege  (-) 13 465

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-) 12

10

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3) 04 3501 5677

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 10

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

3445
5610

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 01

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 03 56 67

1 2 3 4

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák 

záróegyenlegei 02

 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 

Sor-

szám
Előző év TárgyévMEGNEVEZÉS

10

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás                                      

záró állománya (-)

B.  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege  (4+5)

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 08 10

D.  Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa                                                     

(8+9) (-)

05

06

07

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 11 498

19

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok                    

maradványa  (-) 17

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege  (-) 15

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen                                               

(6+7) (±) 16

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok     

maradványa (-)

Ládbesenyő Község Önkormányzata 

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 26

18

 

7. melléklet 



 

 

 

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

szerv megnevezése

2 4 2 0 1 2

PIR-törzsszám szektor fejeze

t/meg

ye

cím/alcím/     

település-

típus

szakágazat űrlap év időszak

Ládbesenyő Község Önkormányzata 

Ezer forintban

5677
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

  - Devizabetét számlák egyenlege

  - Valutapénztárak egyenlege

09

11

3445

56

3

Sor-

szám

    (12=05+06-07)

12

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

Bevételek   ( + )                                                   

Kiadások    ( - )                                                      07

3501

61910

Megnevezés

2

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 

egyenlege

05

Összeg

1

03

01

  - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10

 - Devizabetét számlák egyenlege

 - Valutapénztárak egyenlege 04

06

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

67

5610

  - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák 

egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08

02

59734

8. melléklet 



 

 

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

2 0 1 2

szektor megye településtípus PIR-törzsszám

8 0

Államháztartási

egyedi azonosító

szakágazat adatközlő

ezer forintban

1 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Ládbesenyő Község Önkormányzata 

Teljesítésből 

háztartások 

befizetése

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------2406

-----------------

267

267

-----------------35123

0

-----------------

56463

371

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

1952

-----------------10587

5 6

4914 -----------------

-----------------363

-----------------

3516

-----------------

-----------------

8801 -----------------

716

-----------------

-----------------

3759

Személyi juttatások   (=02/49)

M e g n e v e z é s                                                                                                                                                                                 

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

Sor-

szá

m előirányzat

Eredeti

3 4

-----------------

5275 5275

szerv, előirányzat megnevezéseév

időszakadatközlés időpontja űrlap

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   (=06/60)

adatközlés 

sorszáma

-----------------

-----------------

370

Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55)                      (05+06)

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás   (=02/50+51+53+54)

Dologi kiadások (=03/49)

Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)                                                

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre    (=06/43)

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+…+06/66)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás  (=04/02)

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)

Felújítás (ÁFA-val)  (=05/06)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

Működési kiadások összesen                                                                                  (04+07+10+16+…+19)

Intézményi  beruházási kiadások (ÁFA-val)  (=05/31)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen  (=04/47)

10995

3408

9414

Dologi jellegű kiadások (= 03/69)

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)

Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)                                                                          (08+09)

9414

Külső személyi juttatások (=02/48)

 (01+02+03)

731

-----------------

-----------------

10220

370

420

10220

11160

721

760

-----------------

1086 -----------------

Teljesítés

2231

15

10255

Módosított

2246

2231

15

1933

3408

420

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  (=04/94)

Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)                                                              

(11+…+15)

267

Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     (=06/17)

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)                                         (23+24+25+26+27)

90577217

267

320

63317

5873 5873

0

62412

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen  (=04/55)

6950

Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)

2246

19

740
740

11900

22874 22874 23798

9871

10202

33884 33884

267 267

8470

 

9. melléklet 



 

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

73

74

75

76

77

78 -----------------

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) _________ _________

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) _________ _________

-----------------

64655

59734

-----------------2176

-----------------

851

2499

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)

Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)

-----------------

-----------------

14196

414

72

46489

23140

20832 2314

48797

6 -----------------

5677 -----------------

6 -----------------

3501 -----------------

-488

-1222

-----------------

-----------------

466
-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

23140 -----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén )             

Pénzkészlet január 1-jén 

(54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)

Tárgyévi bevételek                                                                                                               (59+63+66+67)

Tárgyévi kiadások                                                                                                                      (34+64+65)

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 

Pénzkészlet  (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása 

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)

Finanszírozási bevételek (=10/94) 

Irányító szervtől kapott támogatás  (=09/05)

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)                                                        

Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)                                                                                                   

Felhalmozási saját bevételek összesen                                                                                    (42+43+44)

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)

Önkormányzat költségvetési támogatása  (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]

Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+…+16/24)vagy(= 11/05)]

72374

21236

 (20+29+33)

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)                                      (30+31+32)

Költségvetési kiadások

(72+73)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről   (=10/17)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   (=10/42)

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  (=10/59)

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)                    (50+51+52)

Támogatások összesen                                                                                                             (55+56+57)

6

10742

_________

_________

19416

_________

2745

90

12894

60222

13210

1

436

219

2335

2745

35587 35587

39629

_________

_________

8

_________

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)

-----------------

20832

2745

2745

21236

-----------------

32619

13050

14196

-----------------

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  (=08/13)

69629

10902

--------------

69629

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök                                                                       (41+49+53)

Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)

Működési bevételek összesen                                                                                                   (35+…+40)

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)

-----------------

-----------------

38304

5685

2314

1222

-----------------

61441

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)

Finanszírozási kiadások (=06/96) 

Költségvetési hiány  ha 60>0

Költségvetési többlet ha 60<0

Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)

 (34-59)Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

Költségvetési bevételek  (54+58) 

69629 72374

155 155

160 160

160 160

 



 

 

4.melléklet 

 

 

        6. / napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna       Kisida Gáborné 

      jegyző               gazdálkodási előadó 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. április 25. napján megtartandó ülésére 

 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 

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

26. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját a következők szerint terjesztem elő.  

 

Szokatlan és új helyzet elé állítja az önkormányzatokat az államháztartási törvény azon 

rendelkezése, hogy már áprilisban meg kell tárgyalniuk és jóvá kell hagyniuk a következő évi 

költségvetési koncepciót. A költségvetési törvényjavaslat, illetve a kormány jövő évi 

gazdaságpolitikai elképzelései ismeretének hiányában nehezen prognosztizálható a 2014. évi 

működésünket befolyásoló nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezet. 

Ugyanakkor rendkívül hasznos is ez a döntés, hiszen megerősíti az önkormányzatokban a 

hosszú távú gondolkozás, tervezés szükségességét. 

2014-ben is a hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat, az önkormányzat 

működőképességének megtartása, az adósságszolgálat pontos, határidőre történő teljesítése, a 

község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése és elindítása. A koncepciókészítés során a 

következő évre változatlan szervezeti keretekkel és feladatfinanszírozási rendszerrel, 

bevételre és kiadásra számoltunk. 

 

A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek  

 

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteinek javítása érdekében – könnyítve ezzel a lakosság 

szociális terheit – a lakos fizetési hajlandóságát mérlegelve – kérelemre helyi adó 

részletfizetési kedvezményt biztosítunk.  

 

A költségvetési törvény támogatásai alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód 

rendkívüli állami támogatások igénybevételére. 

 

A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll 

rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel. 

 

Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. 



 

 

Fejlesztés, beruházások, felújítások 

          Belvízelvezetés 

          Játszótér építése  

          A temető környéke valamint épület és felszerelés felújítás 

          Közterületek rendbetétele 

          Középületek állagmegóvása 

          Közszolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátása stb.  

 

    Bevételek alakulása 

   

    2014.évi tervezett bevételei jóval alacsonyabb lesz a 2013. évinél. 

       

I. Állami támogatások 

        

Központi költségvetési forrásokból származik bevételeink 80%-a A 2013-ban bevezetésre 

került feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat: általános 

működtetés, pénzbeli szociális ellátások, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális 

feladatok támogatása. A feladatfinanszírozásból származó bevételeket a tervezés során az 

ez évivel azonos összeg kerülhet számításba. 

 

II. Helyi adók bevételei 

 

 

A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból 

származó bevétel megegyezik a 2013. évivel. A gépjárműadóból az önkormányzatot 

megillető 40% szintén azonos a 2013. évivel. 

 

III. Saját bevétel 

 

Az önkormányzati saját bevételi forrást jelentenek a bérleti díjak, fűrészelési  és fűnyírási 

díjak.  

 

Kiadások alakulása 

 

I. Működési kiadások 

 

 

A 2014. évi koncepció a működtetés kiadása hasonlóan a 2013. évihez tudunk számítani. A 

szociális juttatásoknál a tervezet  lelégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályban 

meghatározott valamennyi ellátási jogcímekre. 

    

II. Felhalmozási kiadások 

 

A következő évben az e célú kiadásaink felújítások a temető rendezése, valamint a 

ravatalozó korszerűsítése, járdák tovább felújítása, A megvalósítása jelenleg még 

bizonytalan, adatok (állami támogatás, bevételek, pályázati lehetőség) megismerése után 

kerülhet sor. 

 



 

 

III. Tartalékok 

 

 

A 2014. évi koncepció általános tartalékot nem tartalmaz. 

 

 

Összefoglalás:  

 

    A 2014. évi koncepció elfogadására az előrehozott határidő miatt- még az eddigieknél is 

bizonytalanabb gazdasági, jogi és szabályozási környezetben kell, hogy sor kerüljön. Nem 

látható előre a világgazdaság, illetve hazánk gazdasági helyzetének alakulása, nem ismertek 

a központi költségvetés 2014-re vonatkozó elképzelései, tervezési szempontjai. Így 

koncepciónk bevételeinek és kiadásainak tervezésénél a jelenleg hatályos 

feladatfinanszírozási rendszer és érvényes szabályozást vettük figyelembe. 

 

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását fogalmaztuk meg. A 

működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos átgondolt gazdálkodás mellett 

várhatóan elégségesek a község működtetési feladatok ellátásához.  Ugyanakkor lehetőleg 

pályázati források bevonásával nem mondhatunk le a község további felújítások indításáról 

sem. 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli 

kiegészítést fogadja el, a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, a határozati 

javaslatot elfogadva járuljon hozzá a 2014. évi költségvetési tervezési munkák 

folytatásához. 

 

 

     

           

 

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. április „   „  

 

 

 

 

 

Fedor Attila  

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 2014. évi költségvetési 

koncepcióját megtárgyalta és a 2014. évi költségvetési összeállításához a következő 

irányelveket  

határozza meg: 

 

8. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani 

az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett. 

9. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni és 

a lehetőségekhez képest megszüntetni azokat, amelyeket a sajátos bevételek nem 

fedeznek.  

10. Valamennyi szakfeladatra vonatkozó dologi kiadások tervezése legfeljebb a 2013.évi 

tervezett összegben történhet. A kiadási előirányzatok a lehető legszigorúbb 

takarékosság mellett biztosítsák a feladatellátást. 

11. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezésnél a bevételek növelését, illetve a kiadások 

csökkentését kell szem előtt tartani és minden pályázati lehetőséget kiaknázni. 

12. Fejlesztési célú kiadások: 

- az új pályázati lehetőségek előkészítése 

13. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségünket.  

14. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi koncepció alapján a jegyző által összeállított 

Rendelet-tervezetet határidőben terjessze a képviselő-testület elé. 

 

A célokat az Államháztartás előírásainak figyelembe vételével vizsgálva lehet megvalósítani: 

gazdaságos, szabályszerű, indokoltság, hatékonyság  

 

 

 

Felelős:      jegyző 

 

Határidő:   a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. melléklet 

7. / napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                    Készítette: 

  

 

       Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Réti-Nagy Lászlóné 

                     jegyző                             belső ellenőrzési vezető 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat 

2013. április 25. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. évben az előző évekhez hasonlóan az Edelényi kistérséghez tartozó valamennyi 

települési önkormányzatnál, így Ládbesenyő Községi Önkormányzatnál is az Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulása keretében került sor a belső ellenőrzési feladatok ellátására. 

2013. évben e feladatellátásra megbízási szerződés alapján kerül sor.  

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-a a belső ellenőrzési vezető részére előírja az éves ellenőrzési 

jelentés e rendelet 48. §-ában foglalt tartalmi követelmények szerinti összeállítását.  

 

2013. január 1-től a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatályon kívül 

helyezésével megszűnt az éves ellenőrzési jelentés képviselő-testület elé terjesztésének 

kötelezettsége, azonban azt a polgármester továbbra is - a közpénzek felhasználásának 

átláthatósága érdekében - a képviselő-testület elé terjesztheti.  

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat 2012. évre vonatkozó éves jelentését a belső ellenőrzési 

vezető elkészítette és azt a jegyző részére jóváhagyás céljából megküldte, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

              Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

megtárgyalta  az Önkormányzat   2012.  évre vonatkozó 

éves   belső   ellenőrzési   jelentését  és  azt  e l f o g a d j a 

.  

 

     Határidő:  azonnal 

    Felelős:    polgármester 

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. április 15. 

 

 

 

                           Fedor Attila  

             polgármester 

 



 

 

   

Ládbesenyő Községi Önkormányzat  

 

 

 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  

 

2012. ÉV 

 

 

1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 

    a)  Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

 

2012. évben az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezete az előző évekhez 

hasonlóan az Edelényi kistérség valamennyi önkormányzata részére ellátta a belső ellenőrzési 

feladatokat.  Az ellenőrök feladata a települési önkormányzatoknak, azok polgármesteri 

hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának és 

munkaszervezetének belső ellenőrzése, valamint az önkormányzatok és a Társulás felügyelete 

alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzése volt, melynek végrehajtására 

az önkormányzatok Kiegészítő Megállapodást kötöttek.  

       A belső ellenőrzési egység vezetője az éves ellenőrzési terv összeállítása érdekében a 

jegyzőtől bekért információk, vélemények, illetve az ellenőrzési tapasztalatok alapján 

kockázatelemzést végzett, s az így felállított prioritások, illetve a belső ellenőrzés 

rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével állította össze a 2012. évi ellenőrzési terv 

tervezetét. A tervezetet véleményezésre megküldte a jegyző részére. A belső ellenőrzési terv 

véglegesítésére a beérkezett írásos vélemények figyelembevételével került sor.  

 

Az elvégzett kockázatelemzés alapján a rendelkezésre álló munkaerő kapacitást figyelembe 

véve Ládbesenyő Községi Önkormányzat vonatkozásában a Társulási Tanács 2012. évi 

ellenőrzési munkatervében egy ellenőrzés szerepelt, soron kívüli ellenőrzést nem igényeltek. 

Az ellenőrzés témája a Községi Önkormányzat pénzkezelése volt, melynek végrehajtása az év 

folyamán nem történt meg, így azt a folyamat kockázatossága miatt célszerű 2013. évben 

lefolytatni.  

Az ellenőrzés elmaradásának oka, hogy 2012. évben a társult települési önkormányzatoknál a 

soron kívüli ellenőrzésekre fordított munkaerő kapacitás jelentősen meghaladta az e célra 

tervezett revizori napok számát, illetve a táppénzes napok száma is magasabb volt a 

tervezettől. Egy revizor jogviszonya 2012. december 1-től áthelyezéssel megszűnt, így ez a 

munkaerő-kapacitást tovább csökkentette.  

 

 

     b)   A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

 

A belső ellenőrzési egységben 2012. évben 3 revizor látta el a feladatokat a Kistérségi Hivatal 

munkaszervezetében, azaz Edelény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

köztisztviselőjeként. 2012. december 1-től ez a lészám 2 főre csökkent. Külső személyek 

megbízására nem került sor.  



 

 

Az ellenőrök pénzügyiminisztériumi belső ellenőri regisztrációval rendelkeztek, mely a 

színvonalas jelentések készítését elősegítette.  

A belső ellenőrzés megállapításai, javaslatai, illetve a tanácsadói feladatok ellátása közvetlen 

segítséget nyújtottak az intézmények vezetői számára a vezetési funkciók megvalósításához, 

hozzájárultak a döntések, intézkedések megalapozásához.  

 

A belső ellenőrzési egység, illetve a belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő volt.  

 

Az éves ellenőrzési terv kidolgozása során a jegyző és az ellenőrzést végzők között egyetértés 

mutatkozott.  

 

 

 

A kistérségi belső ellenőrök klubfoglalkozásai, illetve az Önkormányzati Klub keretében több 

esetben sor került tapasztalatcserére, illetve az aktuális jogszabályváltozásokból eredő 

problémák megbeszélésére, előadások hangzottak el a jogszabályváltozásokról. A belső 

ellenőrzési vezető és egy ellenőr részt vett az államháztartásról szóló törvény által kötelezően 

előírt belső ellenőri továbbképzésen, s ezt követően a vizsgát sikeresen teljesítette. A belső 

ellenőrzési vezető résztvett a mérlegképes könyvelők 2 napos kötelező továbbképzésén.  

Az ellenőrök munkáját segítette, hogy folyamatosan rendelkezésükre állt a CD jogtár és az 

internet, továbbá különböző szakkönyvek, szaklapok kerültek beszerzése. 

A konkrét ellenőrzésekkel kapcsolatban készített ellenőrzési jelentések, egyéb iratok 

iktatására a belső ellenőrzési feladat ellátására kötött Kiegészítő Megállapodás alapján 

Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal központi iktatórendszerében nem került 

sor, azok a belső ellenőrzési egység külön nyilvántartásában, az ellenőrzési mappákban 

kerültek felvezetésre.  

A központi iktatórendszerben csak az ellenőrzést indító dokumentum (ellenőrzési program), 

valamint az ellenőrzés lefolytatását, lezárását igazoló - az ellenőrzési mappában tárolt 

dokumentumok felsorolásáról készített - nyilvántartólap került iktatásra. 

A települési önkormányzatok, illetve az intézmények az elvégzett ellenőrzések kapcsán 

keletkezett iratokat belső szabályzatuk alapján saját iktatórendszerükben iktatták. 

A végrehajtott ellenőrzésekről a jogszabályban, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 

előírt nyilvántartás vezetésére sor került. Az ellenőrzések dokumentumai a belső ellenőrzési 

egység zárható iratszekrényében, egyedi ellenőrzési mappákban kerültek tárolásra. A 10 évig 

történő megőrzés az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása székhelyén továbbra is 

biztosított.  

 

 

    c)      A tanácsadó tevékenység bemutatása 

 

2012. évben a belső ellenőrök az ellenőrzött szervek részére tanácsadási tevékenységet is 

végeztek szóbeli felkérés alapján munkájuk elősegítése érdekében. A tanácsadás a 

jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, 

nyilvántartások vezetésére irányult, s elsősorban az önkormányzati gazdálkodás, illetve a 

közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak 

értelmezését és alkalmazását érintette.  



 

 

A tanácsadási tevékenység végrehajtása során nem kell alkalmazni a Bkr. 33. §-ában, 35-36. 

§-ában, és a 38-47. §-ában foglaltakat, azaz az ellenőrzési program, ellenőrzési jelentés, 

intézkedési terv, valamint nyilvántartás készítésére vonatkozó előírásokat. A tanácsadó 

tevékenységet csak az esetben kötelező írásban rögzíteni, ha a belső ellenőrzési tevékenységet 

külső szolgáltató látja el.  

 

 

 

2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  

 

 

a) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javasatok 

 

Belső ellenőrzés lefolytatására, így konkrét javaslat megfogalmazására az 

Önkormányzatnál nem került sor.  

 

 

b) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 

A belső kontrollrendszer 2012. évi értékelésére a belső ellenőrzési vezető által 

összeállított, s az Önkormányzat részéről megküldött kitöltött kérdéslista alapján kerül 

sor.  

 

a.    kontrollkörnyezet  

  

A költségvetési szervek vezetői a Bkr. 6. §-a alapján kötelesek olyan 

kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek 

a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a 

szervezet minden szintjén, illetve átlátható a humánerőforrás kezelés. 

 

 

Kötelesek olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 

szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.  

2012. évben az Önkormányzat csak részben rendelkezett a felelősségek és 

feladatkörök megosztására, elhatárolására vonatkozó szabályzozásokkal (SZMSZ, 

Ügyrend, munkaköri leírások) és a gazdálkodási feladatellátásra, belső 

kontrollrendszerre vonatkozó egyéb szabályzatokkal, így a szabályozási környezet a 

továbbiakban jelentős fejlesztést igényel.  

 

b. kockázatkezelési rendszer 

 

A Bkr. 7. §-a kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a költségvetési 

szervek vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési 

szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell 

határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 

azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.  



 

 

Az Önkormányzatnál a kockázatkezelés rendje nem került szabályozásra. A 

gyakorlatban a kockázatkezelés eszközeként a folyamatgazdákkal, s a folyamatban 

résztvevőkkel való megbeszélést alkalmazzák, illetve az ellenőrzési pontok 

értékelését, azaz azt, hogy az egyes kontroll pontok milyen hatékonyan csökkentik a 

kockázatokat.  

 

       c.     kontrolltevékenységek 

 

A kontrolltevékenységek részeként írja elő a Bkr. 8. §-a a folyamatba épített, előzetes, 

utólagos és vezetői ellenőrzés biztosítását minden tevékenység vonatkozásában, 

valamint azt, hogy a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, 

jóváhagyási és kontrolleljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való 

hozzáférést és a beszámolási eljárásokat szabályozni kell.  

Az Önkormányzat vonatkozásában a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, 

illetve a különböző folyamatok ellenőrzési nyomvonala nem került kialakításra, a 

munkaköri leírások aktualizálása nem volt teljes körű, dokumentált vezetői ellenőrzés 

végrehajtására az operatív gazdálkodás terén nem került sor, melyeket a 

kontrolltevékenységek megfelelő működése érdekében pótolni szükséges. 

 

d. információs és kommunikációs rendszer 

 

A Bkr. 9. §-a alapján a költségvetési szervek vezetői kötelesek olyan rendszereket 

kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a 

megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve 

személyhez. Ennek keretében hatékony, megbízható és pontos beszámolási 

rendszereket kell működtetni, a beszámolási szinteket, határidőket és módokat 

világosan kell meghatározni. 

A horizontális és vertikális információáramlás az Önkormányzatnál a gyakorlatban 

biztosított, működik a vezetői információs és monitoring rendszer, a beszámolási 

rendszerben azok a döntéshozók jutnak érdemi információkhoz, akik leginkább 

érintettek az adott területen.  

Az érdemi ügyintézés iratai iktatásra kerültek, ezzel kapcsolatos hiányosságot a 

korábbi belső ellenőrzések nem tártak fel. 

 

e. nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

A Bkr. 10. §-a a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon 

követését biztosító rendszer kialakításának kötelezettségét írja elő, mely az operatív 

tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, 

valamint az ettől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.  

A jövőben a Bkr. 46. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés megállapításaira tett 

intézkedések nyomon követése érdekében az intézkedési tervben meghatározott 

legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásbeli beszámolót kell készíteni az 

intézkedések megvalósulásáról, melyet a belső ellenőrzési vezető részére szükséges 

megküldeni, ellenkező esetben utóellenőrzés kezdeményezhető.  

 

 



 

 

3.) Az intézkedési tervek megvalósítása 

 

 

Az Önkormányzatnál 2012. évben nem került sor belső ellenőrzésre, illetve korábbi 

Intézkedési Terv végrehajtásából eredő intézkedési kötelezettség sem volt.  

 

 

Edelény, 2013. április 15. 

Készítette:  

 

 

 

                                    Réti-Nagy Lászlóné

               

                                                           belső ellenőrzési vezető

  

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 
                               jegyző 

 

 

 



 

 

6. melléklet 

8. / napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:            Készítette:    Réti-Nagy Lászlóné 

                          belső ellenőrzési vezető 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

             jegyző 

                  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat 

2013. április 25. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Ládbesenyő Községi Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének és   

             2013. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  

119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről.  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési 

vezető kockázatelemzés alapján stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, 

melyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

2012. december 31-ig az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának belső ellenőrzési egysége 

látta el az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait, azonban 2013. évtől állami finanszírozás 

hiányában a Társulási Tanács döntése alapján e feladatot nem végzi. Ládbesenyő Községi 

Önkormányzat részére a Társulás általi további feladatellátásra vonatkozóan éves ellenőrzési 

terv nem készült.   

A belső ellenőrzési feladatok ellátása 2013. évben megbízási jogviszony keretében történik, s 

szükséges a Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves 

ellenőrzési terv Képviselő-testület általi jóváhagyása. 

 

A Bkr. 30. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a stratégiai ellenőrzési tervet 4 év 

vonatkozásában szükséges elkészíteni a rendeletben meghatározott új tartalmi követelmények 

szerint.  

A belső ellenőrzési vezető 2013. évben kockázatos és ellenőrzendő területnek minősítette az 

Önkormányzat pénzkezelését az előző ellenőrzés óta eltelt idő, valamint az elmúlt időszakban 

történt személyi változások miatt.  

A belső ellenőr tanácsadó tevékenységet is folytat, elsősorban az önkormányzati gazdálkodás 

területén a jogszabályváltozásokra, szükségessé váló szabályzat módosításokra, 

dokumentációk, nyilvántartások vezetésére vonatkozóan. Az ellenőr igény esetén soron kívüli 

ellenőrzést a jegyző kezdeményezésére a megbízási szerződésben foglaltak szerint végez. 

Ládbesenyő Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve és a 2013-2016. évekre 

vonatkozó új stratégiai terve az előterjesztés mellékletét képezi, egyúttal szükséges a korábbi, 

2010-2014. évekre vonatkozó, a Társulás általi feladatellátásra elkészített stratégiai terv 

hatályon kívül helyezése.  



 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a következő 

határozati javaslatot: 

 

 

 

             H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

Tárgy:   Ládbesenyő Községi Önkormányzat stratégiai    

               ellenőrzési tervének és 2013. évi belső ellenőrzési 

             munkatervének elfogadása 

 

                Ládbesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Önkormányzatra vonatkozó 2013. évi belső 

ellenőrzési munkatervet, valamint  a 2013-2016. évekre 

vonatkozó stratégiai tervet és azokat  e l f o g a d j a , 

egyúttal a …………….. KT határozatát hatályon kívül 

helyezi.  

 

 A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv és a                                    

2013-2016. évekre vonatkozó stratégiai terv a határozat  

mellékletét képezi.  

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

  

 

Ládbesenyő, 2013. április 15. 

 

 

 

                               Fedor Attila  
                                                                polgármester  

 

 

 

 

 

 



 

 

LÁDBESENYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 

(2013 - 2016. ÉVEKRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Készítette:  

 

 

               Réti-Nagy Lászlóné 

                                  belső ellenőrzési vezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Jóváhagyták:   

 

       

 

 

   Fedor Attila                               Dr. Kernóczi Zsuzsanna  
 polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stratégiai terv 

 

2013 - 2016. évekre 

 

 

 

Az önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 30. §-a szerint az alábbi 

stratégiai tervet fogalmazza meg: 

 

 

1. A szervezet hosszú távú célkitűzései és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési 

stratégiai célok: 

 

 

Hosszú távú célkitűzések 

1. célkitűzés:  

 

A költségvetési szervek belső szabályzatai a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően 

rendelkezésre álljanak 

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

- A pénzügyi-számviteli szabályzatok 

aktualizálása a jogszabályi, szervezeti és 

személyi változásokat követően határidőben 

megtörténjen, a szabályzatokban az egyes 

szervezetek sajátosságai megfelelően 

feltüntetésre kerüljenek 

 

2. célkitűzés: 

 

A szabályszerű gazdálkodás érvényre juttatása a 

jogszabályokban és a szabályzatokban 

foglaltaknak megfelelően  

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

- A jogszabályoknak és a pénzügyi-számviteli 

belső szabályzatoknak megfelelően történjen a 

gazdálkodás 

- A pénzügyi szabálytalanságok megelőzése, a 

gazdálkodási fegyelem javítása a pénzkezelési 

ellenőrzések lefolytatásával, különös tekintettel 

a szabályszerű kötelezettség-vállalásra, 

szakmai teljesítés igazolására, illetve a 

pénztárellenőri feladatok ellátásának vezető 

általi kontrolljára 

 

3. célkitűzés:  

 

A gazdaságos, hatékony és eredményes működés 

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

- Kerüljön sor a rendelkezésre álló erőforrásokkal 

való gazdálkodásnak, a vagyon megóvásának, 

gyarapításának a vizsgálatára  

- A tevékenységeken belül az egyes magas szintű 

költségek ellenőrzésére sor kerüljön 

- A közbeszerzési kötelezettségek, illetve 

eljárások                 

   ellenőrzésére sor kerüljön 

4. célkitűzés:  

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

- Az európai uniós forrásból megvalósított   



 

 

Az európai uniós források célnak megfelelő 

felhasználása 

 

  beruházások, projektek elszámolásainak    

  ellenőrzésére kerüljön sor 

5. célkitűzés:  

 

A folyamatokban rejlő kockázatok feltárása, 

csökkentése 

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

- A lefolytatott ellenőrzések alkalmával minden    

  esetben vizsgálatra kerüljön a témához    

  kapcsolódóan a belső kontrollrendszer 

megfelelő   

  működése 

6. célkitűzés:  

 

A költségvetési szférából kiáramló, céljelleggel 

nyújtott támogatások, valamint más költségvetési 

szerv részére átadott kötött felhasználású 

normatívák felhasználására a célnak megfelelően, 

szabályosan kerüljön sor 

 

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

-  A céljelleggel nyújtott támogatások, valamint 

átadott kötött felhasználású normatívák 

felhasználásának, illetve elszámolásának 

ellenőrzésére minden kedvezményezett 

szervezetnél sor kerüljön 

 

7. célkitűzés:  

 

Az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollok 

értékelése megfelelően működjön 

Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: 

-A belső és külső ellenőrzés által lefolytatott 

ellenőrzésekre készített intézkedési tervek 

megvalósulásának nyomon követése, illetve a 

végrehajtások utóellenőrzése megtörténjen 

 

 

2. A belső kontrollrendszer általános értékelése: 
 

Az Önkormányzat a belső kontrollrendszer megfelelő működtetése érdekében az 

alábbi előírásokat szükséges érvényre juttatni.   

A költségvetési szervek vezetői a Bkr. 6. §-a alapján kötelesek olyan 

kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek 

a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a 

szervezet minden szintjén, illetve átlátható a humánerőforrás kezelés. Kötelesek olyan 

szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, 

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.  

A Bkr. 7. §-a kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a költségvetési 

szervek vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési 

szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell 

határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 

azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.  

A kontrolltevékenységek részeként írja elő a Bkr. 8. §-a a folyamatba épített, előzetes, 

utólagos és vezetői ellenőrzés biztosítását minden tevékenység vonatkozásában, 

valamint azt, hogy a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, 

jóváhagyási és kontrolleljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való 

hozzáférést és a beszámolási eljárásokat szabályozni kell.  

A Bkr. 9. §-a alapján a költségvetési szervek vezetői kötelesek olyan rendszereket 

kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a 

megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve 



 

 

személyhez. Ennek keretében hatékony, megbízható és pontos beszámolási 

rendszereket kell működtetni, a beszámolási szinteket, határidőket és módokat 

világosan kell meghatározni. 

A Bkr. 10. §-a a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon 

követését biztosító rendszer kialakításának kötelezettségét írja elő, mely az operatív 

tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, 

valamint az ettől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.  

A Bkr. 12. §-ában meghatározott, a belső kontrollrendszer témakörében szervezett 

kötelező szakmai továbbképzést a költségvetési szerv vezetőjének, vagy kijelölés 

alapján helyettesének, illetve a gazdasági vezetőnek teljesíteni szükséges.  

A költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőnek) a Bkr. 1. számú melléklete szerinti 

nyilatkozatban évente értékelnie kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének 

minőségét.  

 

3. A kockázati tényezők és értékelésük: 

 

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kockázati tényezők figyelembevételével 

kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. A 

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

tevékenységében rejlő kockázatokat.  

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket 

és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.  

 

A belső ellenőrzési egység vezetője az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez 

kockázatelemzést végez a szerv vezetőjének adatszolgáltatása alapján. A belső ellenőr 

az ellenőrzések végrehajtása során kockázatelemzés alapján választja ki az ellenőrzés 

prioritásait.  

 

A stratégiai terv összeállításánál a belső ellenőrzési vezető az alábbi főbb kockázati 

tényezőket vette figyelembe: 

 

- a költségvetési szervek szabályzatai több esetben mintaszabályzatok, a helyi 

sajátosságokat nem tartalmazzák, azok aktualizálása nem folyamatos 

- az ellenőrzött szervezeteknél gyakran a kontrollok működtetése, értékelése nem 

megfelelő  

- a pénzkezelési jogkörök ellátása a kis létszámú szervezeteknél sokszor nem 

megfelelően, a helyettesítési rend kialakításának hiányában hiányosan történik 

- a költségvetési szférából kiáramló, céljelleggel átadott pénzeszközök felhasználása 

sok esetben nem megfelelő módon dokumentált, az elszámoltatásra, illetve a helyszíni 

ellenőrzésre nem kerül sor 

- egyes kiadások magas költségszintje az önkormányzati költségvetést jelentősen 

befolyásolja 

 - az európai uniós forrásból megvalósított beruházások, projektek magas 

költségszintje miatt a visszafizetési kötelezettség jövőbeni kihatása nagy volumenű 

lehet. 

 

 



 

 

4. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv: 

 

A költségvetési szervek vezetői kötelesek elkészíteni a költségvetési szervek 

ellenőrzési nyomvonalát, melyet a belső ellenőr rendelkezésére kell bocsátani az 

ellenőrzések alkalmával. A belső ellenőrnek az ellenőrzési nyomvonal fejlesztésére 

vonatkozó javaslatát az ellenőrzések kapcsán meg kell tennie. 

 

A belső ellenőr munkájának segítése, fejlesztése érdekében minden ellenőrzést 

követően felmérő lap megküldésére kerül sor, melyen az ellenőrzött szerv vezetője 

értékelheti az ellenőr munkáját, illetve javaslatokat fogalmazhat meg részére.  

 

 

5. A szükséges erőforrások felmérése (létszám, képzettség, tárgyi feltételek) 

 

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatellátásra elegendő megbízási szerződés 

keretében foglalkoztatni egy a Bkr. előírásainak megfelelő végzettséggel és szakmai 

tapasztalattal rendelkező regisztrált belső ellenőrt; egyúttal biztosítani szükséges a 

soron kívüli ellenőrzések lefolytatásának lehetőségét is.  

Az ellenőr önképzés keretében köteles az aktuális jogszabályváltozásokról 

tájékozódni, a belső ellenőrök számára előírt kötelező továbbképzésen résztvenni.  

A megbízott belső ellenőr a tevékenységéhez szükséges eszközöket, információs 

anyagokat a színvonalas feladatellátás érdekében saját maga részére biztosítja.  

 

 

 

 

 

 

6. Az 1-3. pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriságok 

 

A tárgyévre vonatkozó kockázatelemzések alapján kerüljenek ütemezésre az alábbi 

feladatok: 

 

- a pénzügyi-számviteli szabályzatok meglétének, aktualizálásának ellenőrzése 

szabályszerűségi ellenőrzések keretében  

- a szabályszerű gazdálkodás érvényesülésének vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi  

ellenőrzések keretében 

- az erőforrásokkal való gazdálkodásnak, a vagyon megóvásának, gyarapításának a 

vizsgálata rendszerellenőrzések keretében 

- egyes magas szintű költségek ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés 

keretében 

- a közbeszerzési kötelezettségek, illetve eljárások ellenőrzése pénzügyi-

szabályszerűségi ellenőrzések keretében 

- az európai uniós forrásból megvalósított beruházások, projektek elszámolásainak 

ellenőrzése   pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzések keretében 

- a céljelleggel juttatott támogatások elszámolásainak ellenőrzése pénzügyi ellenőrzések 

keretében 



 

 

- más költségvetési szerv részére átadott kötött felhasználású normatíva 

felhasználásának ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzések keretében 

- a belső kontrollrendszer megfelelő működtetésének ellenőrzése minden lefolytatott 

ellenőrzés alkalmával 

- nagy kockázati tényezőjű folyamatok célvizsgálatok keretében történő ellenőrzése 

- a korábbi ellenőrzések észrevételei alapján elkészített intézkedési tervek 

végrehajtásának utóellenőrzése 



 

 

 

 

 

 

 

LÁDBESENYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 

2013. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

     Készítette:  

 

 

 

              Réti-Nagy Lászlóné 

                                  belső ellenőrzési vezető  

 

 

Jóváhagyták:  

 

       

 

 

Fedor Attila                                            Dr. Kernóczi Zsuzsanna                                   
 polgármester                                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

A munkatervet a Képviselő-testület ……………………….számú határozatával elfogadta.  

 

 



 

 

1.  Az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések 
  

A belső ellenőrzés tervezése a belső ellenőrzési vezető által elvégzett kockázatelemzés 

alapján történt a stratégiai célkitűzéseknek megfelelően. 

Kiemelten kockázatos és ellenőrzendő területnek minősül az Önkormányzatnál a pénzkezelés 

területe az előző ellenőrzés óta eltelt idő, valamint az elmúlt időszakban történt személyi 

változások miatt.  

A belső ellenőr tanácsadó tevékenységet is ellát, továbbá igény esetén soron kívüli ellenőrzést 

a Jegyző kezdeményezésére a megbízási szerződésben foglaltak szerint végez. 

 

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó főbb kockázati tényezők az alábbiak voltak: 

 

- a szervezetnél lefolytatott előző ellenőrzés óta eltelt idő 

- szervezeti / személyi változások, átszervezések 

- jogszabályi környezet változása 

- pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

- a folyamat összetettsége, kölcsönhatás más rendszerekkel 

- jövőre gyakorolt hatás 

- kontrollok értékelése, ellenőrzési környezet, irányítás 

 

 

2. Az elvégezendő ellenőrzések részletes leírása: 

 
1. számú ellenőrzés 

 

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

 

- Pénzgazdálkodás 

 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A pénzkezelés szabályszerűsége 

Az ellenőrzés célja: 

A pénzkezelés megfelelő szabályozottságának biztosítása, a hatályos 

jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak érvényre juttatása 

Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása, a térítési díjak 

beszedése megfelelően történt-e, a szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e, 

volt-e büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság  

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: 
 

Ládbesenyő  Községi Önkormányzat 

 

Az ellenőrizendő időszak: 2012. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 

A pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése, értékelése, 

a bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások  szúrópróbaszerű, 

szükség esetén tételes ellenőrzése 

Az ellenőrzés ütemezése: 2013. június – augusztus  hónap  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 8 revizori munkanap  

 

 

 



 

 

7.melléklet 

        9./ napirendi ponthoz 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. április 25. napján megtartandó ülésére 

 

Tárgy: A községi Önkormányzat tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól 

szóló rendelet felülvizsgálata  

  

Előterjesztő: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2012. évi LXXXIV törvény (Módtv.) 2012. június 30-ai hatállyal módosította a nemzeti 

vagyonról szóló a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt (Nvt.).  A Módtv. 4. §-

a a Nvt. 5. §-át a következő (5)-(9) bekezdéssel egészítette ki: 

 

„(5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi 

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 

szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 

költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 

épületrész, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 

parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati 

tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá 

d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági 

részesedés. 

(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja 

szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül 

önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel 

és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik 

helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. 

(8) Az (5) bekezdés c)-d) pontja szerinti gazdasági társaságban fennálló önkormányzati 

tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy része a (7) bekezdésben foglaltakon 

kívül az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 

100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy - ezen társaság részére - más jogcímen 

történő átruházás útján elidegeníthető. 

(9) A (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint korlátozottan forgalomképes az azon 

gazdasági társaságban fennálló részesedés is, amely a (8) bekezdés alapján társasági 

részesedés tulajdonjogát megszerezte.” 

 



 

 

A módosító törvény 12. § (12) bekezdése előírja, hogy a Módtv. által megállapított 5. § (5)-

(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles 

a vagyonrendeletét felülvizsgálni és módosítani.  

 

Tekintettel arra, hogy a település vagyonrendelete már elavult, s mivel az új törvényi 

szabályozással is összhangba kell hozni a helyi szabályozást, így új rendelet alkotása 

szükséges.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: Magasabb szintű jogszabály végrehajtása, az önkormányzat     

vagyonának minél jobb hasznosítása, kezelése 

 

Költségvetési hatása: Nincs 

 

Környezeti, egészségi következményei: Nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

 

Egyéb hatása: Nincs. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény előírásai 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

felügyeleti intézkedés 

 

A döntéshez minősített többség szükséges. 

 

Ládbesenyő, 2013. április „     „  

 

 

 

 

          Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

             jegyző 



 

 

 

LÁDBESENYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…. / 2013. (IV.26.) számú rendelet tervezete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

 

Ládbesenyő Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el. 

 

 

I. A rendelet hatálya 

 

1. §   (1) A rendelet hatálya kiterjed Ládbesenyő Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő 

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: 

ingatlan és ingó vagyon), továbbá 

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú 

társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb 

társasági részesedésekre (portfolió vagyon). 

 

(2) Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, a vállalkozás céljára kijelölt 

földterületekre, az említett vagyontestek elidegenítésére, az e vagyontárgyakra vonatkozó 

önkormányzati rendeletek szabályait kell alkalmazni az e rendeletben nem szabályozott 

ügyekben és eljárásokban. 

 

(3) Ezen rendelet szabályait akkor kell alkalmazni: 

a) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, 

valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illető 

követelések elengedésére és mérséklésére, ha az Önkormányzat éves 

költségvetéséről szóló rendelete, 

b) közterületek hasznosítása esetén, ha a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet 

c) piacok, vásárok esetén, ha a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet  

d) lakások esetén, ha a lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet 

eltérően nem rendelkezik. 

 

 

 

 



 

 

 

II. Az önkormányzati vagyon 

 

2. §  Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat 

törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon. 

 

 

III. Törzsvagyon 

 

 

3. § 

 

3. § (1) Forgalomképtelen vagyontárgyak: 

a) a Nvtv. 5. § (4) bekezdésében megjelölt vagyontárgyak, valamint 

b) mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az Önkormányzat rendelete 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít. 

 

(2) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 

minősülő vagyonelemeket nem határoz meg.  

 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a járdák, terek és parkok, 

c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, 

d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai, 

e) a védett természeti területek, 

f) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletével annak nyilvánít. 

 

(4) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján 

lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési 

határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.  

 

(5) A forgalomképtelenség megszüntetéséhez az Önkormányzat Képviselő-testületének 

döntése szükséges. 

 

 

 

 4. § (1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 

a) a műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok, 

b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, 

c) közművek, 

d) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, 

e) középületek, 



 

 

f) közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban, valamint az elsődlegesen nem 

közüzemi jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi 

tulajdonú gazdasági társaság(ok)ban lévő önkormányzati részesedések (tagsági 

jogok), 

g) köztemetők, 

h) sportpályák és sportcélú létesítmények, 

i) erdők. 

 

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az Önkormányzat képviselő-testületének 

egyedi döntése alapján minősíthető át és idegeníthető el. 

 

IV. Üzleti vagyon 

 

 

5. § Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 

 

 

V. Vagyonkimutatás, a vagyon nyilvántartása 

 

6. §  (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról a jogszabályokban 

meghatározott módon folyamatos nyilvántartást, vagyonkatasztert vezet. Az Önkormányzat 

vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői 

Kirendeltsége tartja nyílván.  

 

(2) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - 

meglévő vagyoni állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak 

tételes kimutatása. 

 

(3) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő 

kötelezettségeket is. 

 

(4) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen 

és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon (nem törzsvagyon) bontásban, 

az egyes vagyoncsoportokon belül: 

a) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen, beszerzési (bruttó) értéken, 

b) az ingó vagyontárgyakat (gépek, berendezések) vagyonkezelőnként összesített 

mérleg szerinti (nettó) értéken, 

c) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az értékpapír vagyont tételesen és mérleg 

szerinti értéken, 

d) a vagyonkezelőnek átadott ingatlan vagy értékpapír vagy vegyes portfolió 

vagyont tételesen és a vagyonkezelési szerződés szerinti induló értéken, vagy - 

az évenkénti beszámolók alkalmával korrigált vagyoni értéken - 

vagyonkezelőnként veszi számba. A vagyonkezelőnek az átadott portfolió 

értékelését a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX tv. alapján kell elvégezni. 



 

 

e) A vagyonkimutatás a könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközökön és 

kötelezettségeken kívül a „0”-ra leírt használatban lévő, és használaton kívüli 

eszközök állományát, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet     

44/A. §-a  alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (mint 

képzőművészeti alkotás, régészeti lelet, kép- és hang archívum, gyűjtemény, 

kulturális javak), intézményenként természetes mértékegységben tartalmazza. A 

kezességgel, és garancia-vállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is be kell 

mutatni. 

 

(5) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva az 

Önkormányzat Képviselő-testületének kell bemutatni. 

 

 

7. § (1) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás(ok) állományának felfektetéséről és 

folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az ingatlanok esetében a 

vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről, - az önkormányzati vagyonkezelő szervek 

közre- működésével - jegyző gondoskodik. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása tárgyában a jelen rendelet 

alapján kötött szerződéseket a szerződéskötésre feljogosított személy vagy szervezet 

(képviselője) a szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles a jegyző részére 

megküldeni, illetve a képviselőtestület soron következő ülésére köteles a képviselő-

testületnek bemutatni.  

 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök – kivéve az immateriális javakat, a 

követeléseket (ideértve az adott kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi 

elszámolásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az 

immateriális javak, a követeléséket, az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-

kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, dematerializált értékpapírok) és a források 

leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.  

 

(4) Az Önkormányzat eszközeit és forrásait évente leltározza. Kivételt képeznek az 

ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek, az üzemeltetésre átadott, 

koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök, melyek leltározása kétévente történik. 

 

 

 

 

 

 

VI. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai  

 

8. §  (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

 



 

 

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei 

között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe 

történő átadása előtt e rendelet 25-28. §-a szerinti vagyonkezelési szerződést kell kötni.  

 

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a) a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse, 

b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye 

azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére 

irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás 

megindítását is, 

c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi 

rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne, 

d) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy 

szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig 

biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem 

befolyásolják, 

e) vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, 

mint jogosult javára éves egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön, 

f) hozzájáruljon közterület használatához, vagy erre szerződést kössön, ha a 

használat közterületként nyilvántartott földrészlet rendeltetésének megfelelő 

használatát biztosítja, 

g) döntsön az építési telkekre bejegyzett visszavásárlási joggal kapcsolatos 

kérelmekről, 

h) döntsön a vállalkozói telkekre bejegyzett jogokkal, tényekkel kapcsolatos 

kérelmekről. 

 

VII. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 

 

9. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a Ládbesenyő Község 

Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása. 

 

(2) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe 

vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, vagyonkezelésbe adása, apportálása, valamint a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése értendő. 

 

(3) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog 

gyakorlója részére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a 

feltételeket, vizsgálni kell a jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák 

mérlegelésével a legmegfelelőbb hasznosítási formára. 

 

10. §  Az önkormányzat nevében az arra jogosult a következő esetekben mondhat le 

részben, vagy egészében követeléséről: 

a) csődegyezségi megállapodásban, 



 

 

b) bírói egyezség keretében, 

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat 

alapján az várhatóan nem térül meg,  

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy 

költségráfordítással érvényesíthető, 

e) kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel. 

f) az Önkormányzat a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival 

szemben fennálló követeléséről, amennyiben a követelés rendezése a gazdasági 

társaság működőképességét veszélyezteti a Képviselő-testület külön döntése 

alapján. 

 

11. §  (1) Amennyiben a követelés behajthatatlan, úgy a követelésről való lemondásról a 

Képviselő-testület dönt. 

 

VIII. Az önkormányzati vagyon értékének és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának 

meghatározása 

 

12. §   (1) Az önkormányzat a számviteli nyilvántartásban 

a) ingatlan vagyonát beszerzési (bruttó) értéken, 

b) az ingó vagyonát beszerzési értéken, 

c) értékpapír vagyonát beszerzési értéken, 

d) vagyonkezelésbe adott portfolió vagyonát - amennyiben jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - a 6. § (4) bek. d.) pontjába foglalt rendelkezést 

is figyelembe véve tartja nyilván. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, apportálására 

és megterhelésére irányuló döntést megelőzően – kivéve az ingatlan bérbeadás útján 

történő hasznosítása esetét – az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét az alábbiak 

szerint kell meghatározni: 

a) ingatlan vagyon esetén forgalmi értékbecslés alapján, 

b) ingó vagyon esetén értékbecslés alapján, 

c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha az a Budapesti Értéktőzsdén 

jegyzett vagy forgalmazott, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon, ha a 

tőzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott, úgy az értékpapír 

kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján  

d) egyéb társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés alapján. 

 

(3) Átlag értékbecslést lehet alkalmazni mindazokban az esetekben, amikor a tulajdonosi jog 

gyakorlója az egyes vagyoncsoportokat portfolió vagyonkezelésbe adja. Ez esetben meg kell 

határozni a vagyonkezelési szerződés induló vagyoni értékét, és a vagyonkezelés lezárultával 

(a vagyonkezelési szerződés megszűntével) a tulajdonos felé történő elszámolási vagyoni 

értéket (vagyoni változást, vagyongyarapodást) a megkötött szerződésbe foglalt módszerhez 

igazodóan. 

 



 

 

(4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlója - ide értve az elővásárlási jog 

gyakorlására vonatkozó jogosultságot is - az adott vagyontárgy értékétől függetlenül a 

képviselőtestület. A vagyontárgy részletekben történő elidegenítési szándéka esetén 

azonban az értékesítést végző szerv köteles a teljes önkormányzati részesedés 

vonatkozásában tulajdonosi jogot gyakorló hozzájáruló nyilatkozatát előzetesen külön 

megkérni. 

 

(5) Üzleti vagyon esetén a vagyontárgyak együttes értékesítésének, hasznosításának az 

tekintendő, ha a vagyontömeg elidegenítése, vagy hasznosítása csak egyetlen természetes, 

vagy jogi személy, vagy ezek konzorciuma részére történik. 

 

 

IX. Eljárás a tulajdonos képviseletében 

 

13. §  (1) A tulajdonos képviselet szabályai a következők: 

a) a Képviselő-testület képviseletében a polgármester jár el, 

b) az e rendelet szerinti vagyonkezelési szerződéssel megbízott vagyonkezelő 

szerv, vagy vezetője, 

 

A tulajdonos képviseletében eljáró személy a továbbiakban a tulajdonosi jog gyakorlója. 

 

(2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy (a továbbiakban: a tulajdonosi jog 

gyakorlója) vagy megbízottja a tulajdonosi jogok gyakorlása körében - a vagyonkezelési 

szerződés rendelkezései szerint - önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő, a tulajdonost 

illető jogosítványokat, továbbá hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres 

fél) jogát is. 

 

(3) A tulajdonosi jogokat gyakorló a vagyontárgy használatával (bérletével) összefüggésben 

gyakorolja a használatba adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit. 

 

(4) Az önkormányzati tulajdonban (rész-tulajdonban) lévő gazdasági társaság, közhasznú 

társaság legfőbb szerve ülésén a részvénytársaságnál eseti, egyéb társaságnál általános 

meghatalmazással képviselteti magát a tulajdonosi jog gyakorlója, vagy szerződéses 

vagyonkezelés esetén - meghatalmazás alapján - a vagyonkezelő. 

 

 

X. Az önkormányzati vagyonkezelő szervek és jogállásuk 

 

14. §  (1) Önkormányzati vagyonkezelő szerv: 

- Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltsége 

 

(2) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati 

vagyonnal - az Önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül - e rendelet és egyéb 

hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodik. 

 



 

 

(3) A közös önkormányzati hivatal állandó kirendeltségét megillető használati joga ingyenes, 

e vagyonkezelő szerv köteles teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő közfeladatot, 

közszolgáltatást és az ezzel járó kötelezettségeket. 

 

(4) A vagyonkezeléssel megbízott szerv vezetője a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. 

 

 

XI. Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése, a felajánlott 

vagyon elfogadásának szabályai 

 

15. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát kedvezményesen, vagy használatát - 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni 

a) ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány javára 

alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, 

b) az egyházak - elsősorban az 1991. évi XXXII. törvény végrehajtásának 

elősegítése céljából - és más társadalmi szervezetek részére, valamint 

c) más Önkormányzat részére feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok 

tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán, 

d) önkormányzat költségvetési szerve részére, 

e) önkormányzati egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági 

társaságok részére, 

f) egyéb gazdálkodó szervezet részére, várospolitikai szempontból jelentős 

beruházás megvalósítása érdekében lehet. 

 

 

 

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről és 

önkormányzati vagyon átruházásáról a Képviselő-testület határoz. 

 

(3) Ha a vagyonról az Önkormányzat vagy intézménye vagy egyéb szervezete javára 

lemondtak, a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon 

elfogadásával együtt járó tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére képes. 

 

 

XII.  Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal 

a forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 

 

16. §  (1) A forgalomképtelen vagyon a tulajdonjogát nem érintő hasznosítására vonatkozó 

szerződés megkötéséről a képviselő-testület dönt.  

 

(2) A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során eljárva gondoskodik a 

vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint 

a tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok kiadásáról.   

 



 

 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken közművek, valamint nyomvonal 

jellegű építmények és ezekkel összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez és 

áthelyezéséhez - amennyiben ahhoz építési engedély szükséges - a tulajdonosi hozzájárulás 

megadása kérdésében a képviselőtestület dönt. 

A tulajdonosi hozzájárulást a képviselőtestület ellen-szolgáltatáshoz kötheti. 

 

(5) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő esetleges koncessziós pályázat kiírásáról és 

elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

(6) A forgalomképtelen vagyon elidegenítésére kötött szerződés semmis. Az ilyen 

vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás 

fedezete, végrehajtás nem vezethető rá. 

 

XIII. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 

 

 

17. § (1) A 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

megszerzéséről, megterheléséről, bérleti vagy a használati jogának átengedéséről a Képviselő-

testület határoz. 

 

(2) Mindazokban az esetekben, amelyek során más jogszabályok értelmében az illetékes 

miniszter hozzájárulása, vagy hatósági hozzájárulás szükséges, azt a tulajdonosi jogot 

gyakorló köteles beszerezni. 

 

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont érintő esetleges koncessziós pályázat 

kiírásáról és elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

18. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagyon feletti 

rendelkezési jogosultság a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.  

 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, 

megterheléséről, bérleti vagy a használat jogának átengedéséről vagy gazdasági 

társaságba beviteléről a képviselőtestület dönt.  

 

XIV. Intézmények, vagyonhasznosítása 

 

19. § Az önkormányzati intézmények annak a törzsvagyonnak a használati jogát 

gyakorolhatják, amely adott intézmény Alapító Okiratában vagy vagyonkimutatásában 

szerepel. Kötelesek a vagyontárgyakkal jó gazda módjára bánni, állagmegóvásukról, 

karbantartásukról és felújításukról gondoskodni. 

 

20. § (1) Az önkormányzati intézmény vezetője az alapító okiratban (létesítő határozatban) 

meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül az alap-tevékenység sérelme nélkül a 

képviselő-testület hozzájárulásával dönt - a használatában lévő ingatlan, ingatlanrész 

használatba (bérletbe) adásáról. 

 



 

 

21. § A vagyonhasznosításból befolyó bevétel a hasznosító intézmények, feladatainak 

ellátására, színvonalának javítására fordítható. 

 

22. § Az önkormányzati intézményeknél feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok 

hasznosításáról a Képviselő-testület dönt. Az intézmények feleslegessé vált ingatlanjainak 

értékesítésére vonatkozó döntést megelőzi az adott ingatlannak a korlátozottan forgalomképes 

vagyoni körből való kivonása és üzleti vagyonná történő átminősítése. Ugyanígy kell eljárni 

az intézményi ingatlanok hasznosítása esetén, ha az ingatlannal/ingatlanrésszel kapcsolatos 

Önkormányzat által meghatározott közszolgálati igény megszűnik. 

 

 

XV. Önkormányzati tagsági jogok gyakorlása 

 

23. § (1) Az Önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaság, vagy közhasznú társaság vonatkozásában, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvényben meghatározott tulajdonosi jogait a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) Nem többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokban az 

önkormányzatot a képviselő-testület külön döntése hiányában a polgármester képviseli. 

 

(3) Az önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai, 

vagy közhasznú társaságai esetében az elidegenítéssel járó jogügyletei megkötése előtt a 

képviselő-testület hozzájárulását meg kell kérni. 

 

XVI. Az üzleti vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 

 

24. § (1) Az üzleti önkormányzati ingatlan és ingó vagyon tekintetében - a (2)-(3) 

bekezdésben foglalt kivételekkel: 

a) értékhatártól függetlenül egyedi forgalmi értéket meghaladó üzleti, 

önkormányzati ingatlan, ingó vagyon felett a Képviselő-testület gyakorolja 

a tulajdonosi jogokat, a pénzügyi befektetések szabályaira az adott év 

pénzügyi tervéről szóló rendelet az irányadó, 

b) A felesleges, használhatatlanná vált, elavult, vagy gazdaságtalanul 

üzemeltethető vagyontárgyak a tulajdonosi jog gyakorlója döntését 

követően bármely gazdasági szervezet vagy magánszemély részére 

értékesíthető. Értékesítés során be kell tartani e rendeletnek a 

vagyonhasznosítási eljárási rendjére és nyilvánosság szabályaira vonatkozó 

rendelkezéseit. 

c) Az önkormányzat fenntartásában működő szervnek, egyéb szervnek a 

hivatalnál, vagy intézményeknél feleslegessé vált és könyvviteli 

nyilvántartásban érték nélkül szereplő vagyontárgyak átadása a jegyző 

engedélye alapján történik.  

 

(2) Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat feladat- 

és hatáskörének változásával összefüggésben a használat jogának más Önkormányzat 

vagy állami szerv részére történő átadását, vagy ezen szervektől történő átvételét 

szolgáló megállapodás jóváhagyása. 



 

 

 

(3) Vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 25. § (2) bekezdése szerinti jogosult dönt. 

 

(4) Értékhatártól függetlenül önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes 

megszerzésére és önkormányzati vagyon átruházására a 13. § rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

 

XVII. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása 

 

25. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan 

forgalomképes és üzleti vagyonának meghatározott körét a Mötv. 109. § (1) bekezdése és a 

Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében 

vagyonkezelésbe adhatja. 

 

(2) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának 

meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre, mind a pályáztatással, mind a 

kijelöléssel történő vagyonkezelésbe adás esetében. 

 

(3) A Képviselő-testület által vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonkimutatás 

elkülönítetten tartalmazza. 

 

26. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati 

közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által. 

 

(2) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony 

biztosítása, amely a Mötv. 109 § (3) bekezdésében meghatározott célból történhet.   

 

(3) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása a rendelet melléklete szerinti 

pályáztatási szabályzat szerinti nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával, majd 

vagyonkezelési szerződés megkötésével történik. 

 

(4) A feladatellátás átadását célzó döntést megelőzően részletes elemzést kell készíteni, mely 

keretében értékelni kell a célt szolgáló vagyon állapotát, alkalmasságát, annak működtetési, 

várható felújítási és fejlesztési költségeit, s mindezeknek az önkormányzati költségvetésre 

gyakorolt hatását is. 

 

(5) A vagyonkezelésbe adásra vonatkozó javaslatot annak Képviselő-testületi megtárgyalását 

megelőzően megvitatja a feladattal érintett önkormányzati bizottság is. 

 

(6) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő 

szervezet lehet.  

 

(7) Az önkormányzati vagyont kezelő szerv a rábízott vagyonról – az Önkormányzat 

közfeladatainak sérelme nélkül – e rendelet és más hatályos jogszabályok, valamint a vele 

kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.  

 



 

 

(8) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete 

útján vagy - az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban – más, a Nvtv. 11. § 

(11) bekezdése c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az 

általa alkalmazott harmadik személy (alvállalkozó) eljárásáért úgy felel, mintha maga 

járt volna el és azokat a jogosultnak be kell jelentenie.  

 

(9) A vagyonkezelői joggal felruházott szervezetek az átalakulással egyidejűleg kötelesek 

szerződéseiket a működési forma változás miatt felülvizsgálni és ha szükséges a szerződések 

módosítását kezdeményezni. 

 

(10) Az önkormányzati vagyon kezelője jogosult a működés feltételeként rábízott 

vagyontárgyak: 

a) birtoklására, 

b) használatára, hasznainak szedésére, 

c) bérbeadására és egyéb tulajdonviszonyokat nem érintő hasznosítására.  

(11) Az önkormányzati vagyon kezelője köteles a működés feltételeként rábízott 

vagyontárgyak: 

a) biztosítására, 

b) a közterhek viselésére, 

c) a vagyon jó gazda módjára történő megőrzésére, 

d) a gazdálkodás szabályai szerinti használatára és gyarapítására, 

e) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátására.  

 

27. § (1) A vagyonkezelési szerződésben az önkormányzati döntést figyelembe véve meg kell 

határozni: 

a) a vagyonkezelési jog gyakorlásának terjedelmét, mértékét és korlátait, az 

esetleges korlátozások pontos megjelölésével, 

b) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az 

önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét 

értékével együtt, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 

c) az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárást, teljesítésének biztosítékait, 

d) a vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolási kötelezettség módját, az 

elszámolási kötelezettség tartalmát. A vagyonkezelési szerződés melléklete - a 

vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel összhangban - az elkészített elszámolási 

rend, amely biztosítja, hogy a vagyonkezelő saját vagyonától elkülönítetten, 

analitikus nyilvántartások útján tételesen kimutassa a vagyonkezeléssel 

kapcsolatos bevételeit, költségeit, számláit, vagyon- és pénzmozgásokat, a 

vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolót a vagyonkezelőnek a tárgyévet 

követő év február 28-ig kell elkészíteni. 

e) a felmondási lehetőségeket és feltételeket, felmondási időt. Ezzel 

összefüggésben ki kell kötni, hogy a vagyonkezelő súlyos szerződésszegése 



 

 

esetén, vagy ha az ellenőrzésre feljogosított tevékenységét akadályozza, a 

szerződés azonnali hatállyal felmondható. 

f) a vagyonkezelési szerződésben az is kiköthető, hogy a kezelőt csak a 

szerződésben meghatározott eredmény elérése esetén illeti meg díjazás, mely 

azonban nem érinti a vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerült költségek 

megtérítését, 

g) az átvevő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles 

beszerezni az átadó írásos hozzájárulását is,  

h) a vagyonkezelő a beruházást, felújítást, ha annak fedezete önkormányzati 

forrásból származik csak az önkormányzat költségvetési rendeletében, vagy 

egyéb testületi határozatokban szabályozott módon és keretek között végezheti, 

az egyéb forrásból megvalósuló beruházások és felújítások esetében a 

feltételeket a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni, 

i) a vagyonkezelési szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosítására 

szolgáló mellékkötelezettségeket (letét, engedményezés, stb.) és egyéb 

biztosítékokat, 

j) a vagyoni, személyi és szakmai jellegű feltételek igazolásának módját, 

k) a vagyon megterhelésével kapcsolatos tiltást, 

l) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének eseteit, azaz:  

1. határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott 

időtartam elteltével,  

2. a szerződés felmondásával,  

3. közös megegyezéssel, 

4. határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés 

felmondásával,  

5. közös megegyezéssel, 

6. a vagyonkezelő halálával,  

7. vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

8. az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisü-

lésével, vagy 

9. a gazdasági társaság, vagy a közhasznú társaság jogutód nélküli meg-

szűnésével, 

10. a szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

egyéb ok, vagy feltétel bekövetkezése esetén.  

m) felmondási idő: 

1. rendes felmondás esetén legalább 3 hónap, 

2. rendkívüli felmondás esetén legalább 1 hónap, 

3. a felmondás azonnali hatállyal történhet, ha a vagyonkezelő a 

vagyonban kárt okoz, vagy magatartása közvetlenül károkozással 

fenyeget, 

a feladatellátásra vonatkozó szabályok megszegése miatt az érintett szakmai bizottság, a 

vagyon kezelésével kapcsolatos szabályok és szerződési kikötések megszegésekor 

kezdeményezheti a Képviselő-testületnél a szerződés megszüntetését. 



 

 

 

(2) A vagyonkezelési szerződés tartalmazza a Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerinti 

nyilatkozatokat. 

 

 

 

 

28. §  (1) A vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés megszervezésével és elvégzésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Ládbesenyő Község Önkormányzatának Jegyzője 

felelős.  

 

(2) Az ellenőrzés feladata a vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a 

nyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének ellenőrzése, továbbá a 

jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási 

intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása. 

 

(3) Az összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

1) a tulajdonosi ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása, 

2) a tulajdonosi ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok. 

 

(4) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, vagy adatbekérés útján, elsősorban a 

tulajdonosi ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső 

szabályzatokban található leírások, útmutatók, valamint a részletes vizsgálati programban 

meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani. 

 

 

XVIII. A vagyonhasznosítás eljárási rendje és nyilvánosságának szabályai 

 

 

29. §  (1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását: 

a) a képviselő-testület és bizottságai; 

b) a polgármester; 

c) az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti. 

 

Valamennyi vagyonhasznosításra vonatkozó javaslatot az ügyrendi bizottság véleményez a 

tulajdonosi döntést megelőzően. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, vagy más módon 

történő hasznosítása, főszabályként pályáztatási eljárás eredményeként történhet. 

 

(3) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani: 

a) amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke nem éri el: 

 ingó vagyon esetén az 1.000.000 Ft-ot, 

 ingatlan vagyon esetén a 3.000.000 Ft-ot,
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b) vagyontárgynak többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozásba vitele 

esetén; 

c) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adásakor; 

d) bérleti időszak meghosszabbításakor; 

e) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezése esetén; 

f) határozatlan idejű bérleti szerződés esetén – 10 évet meghaladó bérleti 

jogviszony után – a bérlemény bérlő számára történő értékesítésekor; 

g) kisajátításnál csereingatlan biztosítása esetén; 

h) telekhatár-rendezés esetén. 

i) ingó vagyon értékesítése esetén, amennyiben az olyan személy részére 

történik, aki az adott vagyontárgyat legalább két éve kizárólagosan 

használja. 

 

(4) A versenyeztetési eljárás, a licittárgyalási eljárás és a vagyonkezelői jog átruházásának 

szabályait e rendelet 1., 2., 3. sz. mellékletei határozzák meg. A szabályzat rendelkezéseit az 

önkormányzati vagyont kezelő, hasznosító szerv vagy személy a Képviselő-testület által 

jóváhagyott vagyonkezelési szerződés rendelkezésének megfelelően köteles alkalmazni. 

 

(5) A tulajdonosi jog gyakorlója hoz döntést az alábbiakról: 

a) ingatlanvagyontárgy hasznosításának módja (értékesítés, bérbeadás, 

használatba adás, társaság alapításánál apportként szolgáltatás), 

b) a szerződés céljának meghatározása, 

c) érték elfogadása vagy megállapítása (ingatlan vételár, kikiáltási ár, apport 

érték, bérleti vagy használati díj mértéke, ellenértéke), 

d) ingatlanértékesítés esetén részletfizetési kedvezmény biztosítása és ezzel 

egy időben a vételár hátralék értékállóságának biztosítása, a vételár 

hátralékra alkalmazható kamat évi mértékének megállapítása, 

e) szerződés időtartamának meghatározása 

f) árverésre kijelölés vagy pályázatra kijelölés, ez utóbbi esetén a pályáztatás 

módja, 

g) ingatlan csere céljára történő biztosítása, 

h) a rendeletben fel nem sorolt esetekben a tipikus vagy a gyakorlatban ritkán 

előforduló szerződéstípushoz sorolható szerződések megkötése során 

azokról az alapvető szerződéses feltételekről való rendelkezés, melyek 

hiányában szerződés nem jöhet létre. 

 

(6) A tulajdonosi jog gyakorlója a részletfizetési kedvezmény megállapítása során az 

önkormányzati költségvetés vizsgálatát követően külön kérelemre, maximum két év 

időtartamra adhat részletfizetési lehetőséget. A részletfizetés a fizetendő teljes összeg 50 %-a 

lehet, minimum a szerződéskötéskor érvényben lévő jegybanki alapkamat kikötése mellett. 

Részletfizetés esetén annak visszafizetését jelzálogjog bejegyzéssel kell biztosítani. 

 

 

 



 

 

XIX. Értelmező rendelkezések 

 

30. §  E rendelet alkalmazásában: 

1. Egyéb (atipikus) szerződés: e rendeletben meghatározott vagyonkezelési szerződés 

típusok egy szerződésen belüli előfordulása. 

2. Erdő: a nyilvántartott művelési ágtól függetlenül az a legalább 1500 m
2
 alapterületű, 

erdei fákkal és cserjékkel borított terület, amely legcélszerűbben erdőgazdálkodással 

hasznosítható, továbbá ezen övezetbe sorolt területek, függetlenül attól, hogy a fásítás 

ténylegesen kialakításra került-e. Az erdő elsődleges rendeltetés szerint lehet: 

gazdasági, védelmi, közjóléti, egyéb. 

3. Helyi közforgalmú vasút: a közúti vasút (villamos), a közúttól elkülönített vasút, 

valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkező, helyi forgalmat 

ellátó vasút. 

4. Helyi közút: az Önkormányzat tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre 

szolgáló közterület. 

5. Helyi közút műtárgya: a híd, a hajóhíd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal, 

bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető 

létesítmény. 

6. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: az átváltoztatható kötvény kivételével a 

kötvény, a váltó, a kincstárjegy, a letéti jegy és minden olyan egyéb értékpapír, 

amelyben a kibocsátó feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az 

értékpapíron megjelölt összeget, valamint annak esetleges kamatát és/vagy egyéb 

járulékait az értékpapír birtokosa/tulajdonosa részére az értékpapíron megjelölt idő-

pontban megfizeti. 

7. Kedvezményes átruházás: a rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak 

minősül a vagyon olyan értéken történő átruházása, mely egyébként a polgári jogi 

szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását 

tenné lehetővé. 

8. Középület: az Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan. 

9. Közművek: a lakossági és üzemi szükségleteket kielégítő, a víz, a gáz, a csatorna és a 

távfűtés vonalas létesítményei, berendezései, építményei. Így különösen a vízellátást 

szolgáló vízbázis, a víztorony, a magas víztároló medence és tartozékai a gerinc- és 

elosztóvezeték-rendszer tartozékaival együtt az elválasztó és egyesített szennyvíz 

csatornázási rendszerek, gyűjtő és főgyűjtő hálózatok a tartozékaival együtt a 

szennyvíztisztító berendezések, a zárt, önálló csapadékvíz-hálózat, a hőközpontok, 

hőfogadó állomások berendezései, a távhővezeték és tartozékai, a gázvezetékek, a 

körzeti nyomásszabályozó rendszerek. 

10. Levéltári anyag: az Önkormányzat tulajdonában lévő, a levéltári anyag védelméről 

szóló jogszabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 

tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű 

irat. 



 

 

11. Muzeális emlék: a természet és a társadalom kiemelkedő tárgyú, írásos és egyéb 

emléke, amely a természet alakulásának és a társadalom fejlődésének pótolhatatlan, 

jellegzetes bizonyítéka. 

12. Muzeális gyűjtemény: a muzeális emlékek védelme tekintetében a muzeális 

emlékeknek olyan, egy helyen őrzött és kezelt csoportja, amely valamely egységes 

szempont alapján folytatott gyűjtés útján jött létre. 

13. Műemlék: a műemlék, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület, építmény. 

14. Park: a település belterületén önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatú 

zöldterületek közül minden közterületnek minősülő közpark (park, játszótér), a 

pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő és ezen övezetbe sorolt 

területek, függetlenül attól, hogy a zöldterület ténylegesen kialakításra került-e. 

15. Tagsági jogot megtestesítő értékpapír: az olyan értékpapír, melyben a kibocsátó 

meghatározott pénzösszeg, vagy pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték 

tulajdonba vagy használatba vételét elismerve egyidejűleg arra vállal kötelezettséget, 

hogy az értékpapír birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. 

16. Terek: az Önkormányzat tulajdonában lévő terek, amelyeket használatuk rendjére 

vonatkozó jogszabályok keretei között bárki szabadon használhat, a gyalogosok és a 

járművek közlekedését szolgálja és ezen övezetbe sorolt területek. 

17. Üzleti értékelés: e rendelet alkalmazásában az adott gazdasági társaság 

tőkeszerkezetére, gazdasági-pénzügyi helyzetére, vagyoni viszonyaira, üzleti-piaci 

pozícióira vonatkozó komplex közgazdasági elemzés. 

18. Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, amely pénzben 

kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet. 

19. Vagyonkezelő szervek: a rendeletben meghatározott önkormányzati vagyonkezelő 

szervek és vagyonkezelésre szerződés alapján feljogosított más, nem önkormányzati 

szervek. 

20. Vasúti pálya: a sínpálya, a hozzá tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban 

megállapított védő (biztonsági) földterülettel, valamint a magasvasút, a függőpálya és 

a sífelvonó esetében a hordozásukra és mozgásirányuk vezérlésére szolgáló 

tartószerkezet, kötél és sín, ideértve ezek tartozékait és az elhelyezésükre szolgáló 

földterületeket. 

21. Vasúti pálya tartozékai: a vasúti alagút, a híd és az áteresz, a vasútnak a vasúttal és 

más közlekedési úttal való kereszteződése, a vasúti peron, rakodó, járműmozgató, 

mérlegelő és egyéb, a személyszállítást és áruforgalmat kiszolgáló berendezés, a 

vasúti távközlő, jelző és biztosító berendezés, a vasúti villamos felső vezeték és az 

ehhez kapcsolt berendezés. 

22. Védett természeti terület: a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi 

terület és a természeti emlék. 

23. Vizek: a folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások), a közcélú csatornák és 

a természetes tavak, vagy ezek medre. 

 



 

 

24. Víziközműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmény: az a létesítmény, ami a vízügyről 

szóló törvényben meghatározott vízgazdálkodási célkitűzések érdekében valamely 

vízgazdálkodásilag összefüggő területen lévő települések vagy érdekeltek együttes 

szükségletét szolgálja. 

25. Vagyontárgyak: a vagyonelem térben, időben forgalmazásban elkülöníthető, önálló 

értékkel és megjelenési formával bíró egyede. 

26. Törzsvagyon: az a vagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat- és 

hatáskör ellátását, a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

27. Forgalomképesség: vagyonnak, vagyontárgynak az a képessége, hogy polgári jogi 

jogügylet szabad tárgya lehet. 

28. Korlátozott forgalomképesség: a törzsvagyon törvényben vagy e rendeletben 

meghatározott vagyontárgyainak azon tulajdonsága, mely szerint polgári jogi 

jogügylet tárgyai csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott 

feltételek betartásával lehetnek. 

29. Forgalomképtelenség: törvény vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyak azon 

tulajdonsága, hogy az ilyen vagyontárgy tulajdonjoga jogügylet útján nem ruházható 

át, nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet tartozás fedezete és végrehajtás sem 

vezethető rá. 

30. Portfolió: értékpapírból és/vagy más befektetési eszközből álló együttesen kezelt 

befektetés-állomány. 

31. Bruttó érték: az eszközök számviteli törvény szerinti bekerülési értéke. 

32. Nettó érték: a bekerülési érték tervszerinti vagy rendkívüli értékcsökkenéssel 

csökkentett összege. 

33. Ingatlan vagyon: a földterület és minden olyan eszköz (épület, építmény) amely a 

földdel tartós kapcsolatban létesítettek. 

34. Ingó vagyon: minden olyan eszköz amely nem tartozik az ingatlan vagyon körébe. 

 

XX. Záró rendelkezések 

 

31. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatályba lépése előtt megkötött 

szerződések, jogügyletek érvényességét. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.  

(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a község Önkormányzat 

tulajdonáról, vagyonáról, a vagyonelszámolás szabályairól szóló 3/2001. (I.23.), valamint 

az azt módosító 8/2001. (V.29.) számú önkormányzati rendelet. 

 

Ládbesenyő, 2013. április „    „ 

 

Fedor Attila  

polgármester 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

jegyző 



 

 

1. sz. függelék 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának 

Versenytárgyalási Szabályzata 

 

 

I. Szabályzat célja: 

 meghatározza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott bruttó forgalmi 

értéket meghaladó üzleti önkormányzati vagyon értékesítése, a vagyon feletti 

vagyonkezelési jog, a vagyon használatának, vagy hasznosítási jogának átengedése 

esetén alkalmazandó szabályokat. 

 szabályozza a Versenytárgyalás előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó 

feladatokat, 

 juttassa érvényre a nyilvánosság és az esélyegyenlőség elvét. 

 

II. A szabályzat alkalmazásában: 

a) kiíró (ajánlat kérő): Ládbesenyő Község Önkormányzata 

b) ajánlattevő: aki az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tesz 

c) nyilvános eljárás: az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, vagy a 

meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert 

d) zártkörű (meghívásos) eljárás: ha a kiíró az érdekelteket . megfelelő határidő 

kitűzésével kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, és kizárólag a kiíró 

által meghívottak nyújthatnak be ajánlatot 

e) egyfordulós eljárás: az olyan eljárás, amelynek kiírása során a kiíró az összes 

eljárási feltételt ismerteti, és a kiíró az első fordulóban benyújtott ajánlatok 

alapján hozza meg döntését 

f) többfordulós eljárás: az olyan eljárás, amelyet a kiíró többfordulóban hirdet 

meg, az ajánlati dokumentációban az összes eljárási feltételt ismerteti, és 

amelynek első fordulójában érvényes ajánlatot tett résztvevők közül a kiíró 

képviselője . az előre meghatározott és közzétett szempontok alapján . 

kiválasztja a következő forduló résztvevőit és felhívja őket ajánlataik 

módosítására 

g) lebonyolító: a képviselőtestület által az adott feladatra létrehozott 3 tagú 

bizottság, illetve az eljárás jellegétől függően a képviselőtestület által 

megbízott külső személy, vagy szerv.  

 

III. A versenytárgyalás típusa 

a) A versenytárgyalás nyilvános, vagy zártkörű. Az eljárás típusáról a kiíró dönt. 

b) Az eljárások főszabályként nyilvánosak, csak kivételesen - rendkívül indokolt 

esetben (önkormányzati érdek) - kerülhet sor zártkörű eljárás kiírására. 

Zártkörű versenytárgyalás esetén a kiíró köteles egyidejűleg és azonos módon 

a versenytárgyalási felhívás megküldésével legalább három érdekeltet írásban 

felhívni az ajánlattételre. A zártkörű versenytárgyalásra - ha e szabályzat 

másként nem rendelkezik - a nyilvános versenytárgyalásra vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 



 

 

c) A versenytárgyalási eljárást kettő, vagy annál több fordulóban is meg lehet 

hirdetni. Ebben az esetben második, vagy azt követő fordulóban - a kiíró által 

előre meghatározott és közzétett szempontok alapján - az első forduló 

eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt. 

 

 

IV. A versenytárgyalás meghirdetése 

 

A versenytárgyalást legalább 1 megyei lapban kell meghirdetni, illetve a helyben szokásos 

módon (hirdetmény) kell közzétenni.  

A Versenytárgyalási pályázati felhívás közzétételéért a lebonyolító a felelős. 

 

V. A versenytárgyalási felhívás tartalma 

 

A versenytárgyalási felhívásnak tartalmaznia kell különösen: 

 a kiíró szerv megnevezését, székhelyét 

 lebonyolító megnevezését, székhelyét 

 a felhívás célját, jellegét, több forduló esetén a fordulók számát 

 az eljárás tárgyaként értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését 

 ingatlan esetén az értékesítendő üzleti, vagy üzleti vagyonná nyilvánítható 

önkormányzati vagyon ingatlan-nyilvántartási adatait, közműellátottságát 

 a versenytárgyalási ajánlat(ok) beadásának helyét és idejét, 

 az ajánlati kötöttség időtartamát 

 a versenytárgyalással kapcsolatban tájékoztatást adó személy nevét és 

telefonszámát 

 a benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helyét, módját és időpontját 

 ajánlati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját 

 a kiíró azon jogának fenntartását, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja 

 a kiíró a kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő 

ajánlati garanciát és szerződéstervezetet is csatoljon, vagy a kiíró által megküldött 

szerződéstervezet elfogadásáról nyilatkozzon 

 kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a 

versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést 

 

VI. A versenytárgyalási felhívás visszavonása 

 

Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig 

indokolás nélkül visszavonhatja. 

A versenytárgyalási felhívás visszavonását a versenytárgyalás meghirdetésével azonos módon 

kell közzétenni. 

 



 

 

VII. Az ajánlati biztosíték 

a) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték (pályázati biztosíték) adásához 

köthető, melyet a kiíró által a dokumentációban meghatározott időpontig és 

módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani. 

b) A biztosítékot a felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének 

megállapításának esetén vagy, ha a szerződéskötés a kiírónak felróható okból 

hiúsult meg, vissza kell adni. 

c) nem jár vissza a biztosíték, ha a kíirás szerint megkötött szerződést biztosító 

mellék kötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az 

ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés 

megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult 

meg. 

d) A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítás a vételárba (bérleti díjba) 

beszámításra kerül, azonban ha a szerződéskötés neki felróható vagy 

érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az 

elveszett biztosíték Ládbesenyő Önkormányzatának költségvetését illeti meg. 

e) A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. 

 

VIII. A versenytárgyalási ajánlat, ajánlati kötöttség 

 

a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen: 

 ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek 

elfogadására 

 a bruttó ajánlati árat, 

 szerződéstervezetet (amennyiben a versenytárgyalási felhívás szerint ez 

csatolandó), 

 amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi 

eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, 

 annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok, 

 annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi 

ajánlattevővel, 

 annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel 

való együttes tárgyaláshoz. 

b) Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum két 

példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek az ajánlatok 

benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott eljárásra utaló jelzéssel, 

személyesen vagy postai úton benyújtani. 

c) Ha a felhívás biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor 

érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a felhívásban megjelölt összegű 

biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére 

bocsátotta. 

d) Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége, ha a kiírás másként nem rendelkezik . akkor 

kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. 



 

 

e) Az ajánlattevő ajánlatához a kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a 

benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró 

ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az 

ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti. 

f) Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra 

hozatalát: 

 név (cégnév), 

 lakóhely (székhely), 

 olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül. 

 

IX. A versenytárgyalási ajánlat(ok) benyújtási határideje 

 

A versenytárgyalási felhívásban az ajánlat(ok) benyújtásának határidejét a versenytárgyalás 

tárgyára tekintettel úgy kell meghatározni, hogy az elegendő legyen az ajánlat(ok) megfelelő 

elkészítésére és benyújtására. 

 

X. A versenytárgyalási ajánlatok érkeztetése, bontása és ismertetése 

 

a) Az ajánlatok beérkezése során az ajánlatot tartalmazó borítékra rá kell vezetni az 

átvétel pontos időpontját. 

b) Beérkezett ajánlatok felbontása zártkörűen vagy nyilvánosan történhet. 

 zártkörű a bontás, ha csak a kiíró és lebonyolító képviselői vannak jelen 

 nyilvános a bontás akkor, ha kiíró és a lebonyolító képviselőin kívül más 

meghívott személyek valamint az ajánlattevők, vagy meghatalmazottaik is jelen 

lehetnek 

 

Az ajánlat(ok) nyilvános felbontásánál ismertetésre kerül: 

 ajánlattevő(k) neve, cégneve, 

 ajánlattevő(k) lakóhelye, székhelye, 

 az ajánlat lényeges eleme: (pl:ár) 

 

A kiíró az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az ajánlatok közül melyek 

érvénytelenek. 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

 azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 

 az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek. 

 

Az érvénytelen ajánlatot tevők a versenytárgyalás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Eredménytelennek nyilvánítható a versenytárgyalás: 

 ha egyik ajánlattevő sem tesz a Képviselő-testület által a versenytárgyalás 

alapjául - meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot. 

 ha nem nyújtottak be ajánlatot, vagy ha a benyújtott ajánlatok mindegyike 

érvénytelen. 

 



 

 

XI. A versenytárgyalás lebonyolítása 

 

1. A versenytárgyalás lebonyolítását – esetleges szakértők bevonásával – a lebonyolító 

végzi.  

2. Több ajánlat benyújtása esetén együttes versenytárgyalásra akkor kerülhet sor, ha ehhez 

valamennyi ajánlattevő hozzájárul. Ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell 

tárgyalni. 

3. A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni és 5 munkanapon belül valamennyi 

ajánlattevő részére meg kell küldeni. A jegyzőkönyv elkészítése és az érintettek részére 

történő megküldése a lebonyolító feladata.  

4. Az ajánlattevő(k) a tárgyalások során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagy 

az Önkormányzat részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek. 

 

XII. A Versenytárgyalási Bizottság, az ajánlatok értékelése, ajánlatok elbírálása. 

 

Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket tartalmazó, megalapozott 

ajánlat mellett kell dönteni. 

 

Ha az ajánlat(ok) elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, az Önkormányzat 

az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 

 

A tárgyalások lezárását követően az ajánlatok elbírálásáról, a versenytárgyalás 

eredményességéről vagy eredménytelenségéről Ládbesenyő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete dönt. 

 

Az ajánlatokat a képviselő-testület értékeli, erre külön versenytárgyalási bizottságot nem hoz 

létre.  

 

A Képviselő-testület döntéséről az ajánlattevőket a lebonyolító írásban 3 munkanapon belül 

értesíti.  

 

XIV. Összeférhetetlenségi szabály 

 

A versenytárgyalás lebonyolításánál be kell tartani az összeférhetetlenségi szabályokat, azaz a 

lebonyolításában , vagy a Bizottság munkájában nem járhat el aki az ajánlatot tevő 

természetes személy közeli hozzátartozója vagy az ajánlatot tevő gazdálkodó szervezettel 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, annak vezető 

tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja, vagy aki az ajánlattevő gazdasági 

szervezetében tulajdonnal rendelkezik, vagy ezen személyek közeli hozzátartozója. (Ptk. 685. 

§.(b).pont). 

 

 

 



 

 

2. sz. függelék 

Licittárgyalási Szabályzat 

 

Az önkormányzati vállalkozói vagyon licittárgyalás 

útján történő értékesítésének szabályzata 

 

A jelen szabályzat célja az, hogy: 

 meghatározza az önkormányzat vállalkozói vagyonának licittárgyalás útján 

történő értékesítési módját, 

 szabályozza a licittárgyalás útján történő értékesítés előkészítéséhez és 

lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, 

 biztosítsa a pályázók számára a licittárgyalás során az azonos pályázati és 

licitálási feltételeket, 

 juttassa érvényre a nyilvánosság és az esélyegyenlőség elvét. 

 

A pályázati hirdetmény és annak tartalma 

 

1. Az értékesítési feltételeket tartalmazó pályázati hirdetmény megyei, illetve a helyben 

szokásos módon (hirdetmény útján) történő közzétételéért a tulajdonos Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a lebonyolító a felelős. 

 

2. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 

 a pályázat célját, tájékoztatást az értékesítendő vagyontárgyról 

 az értékesítendő önkormányzati vagyon ingatlan-nyilvántartási adatait, és az 

ingatlanhoz kapcsolódóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lényegesebb 

jogokat és tényeket 

 az ingatlan forgalmi értékét, közműellátottságát, 

 az induló licitárat 

 az értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára, valamint a 

pénzügyi garanciákra vonatkozó előírásokat, 

 a licittárgyaláson való részvétel feltételét, a licittárgyalás időpontját, helyét 

 a pályázati biztosíték mértékét és befizetésének módját, helyét és idejét, 

 a licittárgyalás eredménytelenségének feltételeit 

 a pályázati hirdetménnyel kapcsolatban tájékoztatást adó személy nevét és 

elérhetőségét 

 

3. Lebonyolító: a képviselőtestület által az adott feladatra létrehozott 3 tagú bizottság, illetve 

az eljárás jellegétől függően a képviselőtestület által megbízott külső személy, vagy szerv.  

 

A pályázati biztosíték 

 

1. A pályázati hirdetményben előírtak szerint a licittárgyaláson való részvételt a pályázati 

biztosíték megfizetéséhez kell kötni. Ennek összege esetenként meghatározott érték, mely 

nem lehet kevesebb, mint a nettó forgalmi érték 1 %-a, de nem lehet több a nettó forgalmi 

érték 10 %-ánál
4
. 

 



 

 

2. A pályázati biztosítékot a házipénztárába kell befizetni legkésőbb 15 perccel
4
 a 

licittárgyalás megkezdését megelőzően. 

 

3. A pályázati biztosíték foglalóként funkcionál, mely a nyertes résztvevőnél a vételárba 

beszámít, a többi résztvevőnek a licittárgyalás lebonyolítása után azonnal visszafizetésre 

kerül. 

 

4. Amennyiben a licittárgyalás nyertese a szerződés megkötésétől eláll, vagy a szerződés 

létrejötte neki felróható egyéb okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot elveszti, és a 

licittárgyalás eredménye szerinti következő ajánlattevővel köthető meg a szerződés. 

 

5. Ajánlatazonosság esetén a nyertes személye sorsolással dől el, amelyet az 

eredményhirdetés időpontjában – az lebonyolító jogi képviselőjének jelenlétében – kell 

lebonyolítani. 

 

A licittárgyalás lebonyolítása 

 

1. A licittárgyalás lefolytatása a lebonyolító feladata. A licittárgyalás lebonyolításánál be kell 

tartani az összeférhetetlenségi szabályokat, azaz a licittárgyalás lebonyolításában nem 

járhat el aki az ajánlatot tevő természetes személy közeli hozzátartozója vagy az ajánlatot 

tevő gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, annak vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja, vagy 

aki az ajánlattevő gazdasági szervezetben tulajdonnal rendelkezik, vagy ezen személyek 

közeli hozzátartozója. (Ptk. 685. §.(b).pont). 

 

2. A licittárgyalás vezetője a jogi képviselőjével közösen ellenőrzi és jegyzőkönyvben 

rögzíti a licittárgyaláson résztvevő természetes személyek esetében a személyazonosság 

igazolását, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek esetében a képviselő 

képviseleti jogosultságát, vagy meghatalmazottak esetében ezen túlmenően a 

meghatalmazás jogszerűségét. Gazdasági társaságok esetében be kell mutatni a 30 napnál 

nem régebbi cégkivonat másolati példányát is. 

 

3. A licittárgyalás vezetője jegyzőkönyvben rögzíti a pályázati biztosíték befizetésének 

tényét. 

 

4. A licittárgyalás vezetője ismerteti a résztvevőknek az ingatlan pályázati hirdetményben 

szereplő adatait és a pályázati feltételeket, kiegészítve a tájékoztatást jelen szabályzatnak a 

pályázati biztosítékra és a licittárgyalás lebonyolítására vonatkozó fontosabb előírásaival. 

Szükség esetén, vagy a résztvevők felmerülő kérdéseire a lebonyolító képviselője és a jogi 

képviselője ad további tájékoztatást. A licitálás megkezdése előtt a pályázóknak 

nyilatkozniuk kell, hogy az elhangzottakat tudomásul veszik és elfogadják 

 

5. A licit induló mértéke a pályázati hirdetményben megjelölt összeg, amely egyben az 

ingatlanra a tulajdonos Képviselő-testület által meghatározott minimális eladási ár, mely a 

licittárgyalás során az aktuális licitlépcsőnek megfelelően emelkedik. 

 

6. A licitlépcső teljes vételárra történő licitálás esetén legalább a nettó forgalmi érték 3 %-a. 

 

7. A licitálás menete a licitlépcső szerinti táblázatos formában kerül rögzítésre, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 

 

 

8. A licitálás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb árat ajánlja és a vételár egyösszegű, 

az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történő megfizetését vállalja, kivéve ha a 

Képviselő-testület részletfizetéssel történő értékesítést is engedélyezett. 

 

9. Az eredményhirdetésre közvetlenül a licitálás befejezését követően kerül sor. 

 

10. A nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés a licittárgyalást követően 30 napon belül 

kerül megkötésre, kivéve ha a Képviselő-testület ettől eltérő időpontot állapít meg. 

 

11. A licittárgyalás során készült jegyzőkönyvet a licittárgyaláson résztvevő jogi képviselő 

hitelesíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. sz. függelék 

 

Az önkormányzati közfeladat átadásának és a hozzá kapcsolódó vagyonkezelői 

jog átruházásának pályázati eljárása 

 

 

I. A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

 

1. A pályázat - tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli - nyilvános eljárás, amelyet legalább egy 

megyei lapban, valamint szükség esetén a közfeladatot érintő ágazati közlönyben kell 

meghirdetni, amelyben meg kell jelölni a pályázati dokumentáció rendelkezésre 

bocsájtásának helyét, időszakát és egyéb feltételeit, továbbá az elektronikusan 

megküldhető dokumentumok körét, valamint a rendelkezésre bocsátásának esetleges 

pénzügyi ellenértékét és annak pénzügyi feltételeit. 

 

2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a. A pályázatot kiíró szervezet nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (email) 

b. Az átadandó közfeladat leírását 

c. Az átadandó közfeladat ellátásának helyét 

d. A pályázó, közös pályázók és az alvállalkozók személyi és szakmai 

felkészültségével kapcsolatos alkalmassági feltételeket és azok igazolási 

módját 

e. A pályázati dokumentáció átvételének helyét, módját és feltételeit 

f. A pályázat benyújtásának módját, határidejét és helyét 

g. A pályázatok bontásának helyét, időpontját és a bontás nyilvánosságára történő 

utalást 

h. A pályázatok elbírálásának módját 

i. Közfeladat ellátására is irányuló pályázat esetén az Áht. 105/A § (2) 

bekezdésében foglalt feltételeket 

j. A Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok 

benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül 

visszavonja, vagy tartalmát módosítsa 

k. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújtó személy nevét és telefonszámát 

 

 

II. PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK 

 

1. A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető. 

 

2. A biztosítékot vissza kell fizetni: 

a) A pályázók részére a pályázati felhívás visszavonását, a pályázatok 

érvénytelenségének vagy az eljárás eredménytelenségének megállapítását 

követő 10 napon belül. 



 

 

b) A nyertes pályázó, valamint a második legkedvezőbb pályázatot tevő részére, a 

szerződéskötést követő 5 napon belül, a többi pályázó részére az 

eredményhirdetést követő 10 napon belül. 

 

3. Nem jár vissza a biztosíték, ha: 

a) A pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellék-

kötelezettséggé alakul át. 

b) A pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta. 

c) A szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy az ő érdekkörében 

felmerült más okból hiúsult meg. 

 

 

III. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ,  

KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÁS 

 

1. A pályázatok benyújtására a hirdetmény első megjelenésétől számított legalább  

20 naptári nap álljon rendelkezésre. 

 

2.  A pályázó részére a megalapozott pályázat benyújtása érdekében a pályázó 

kezdeményezésére a Kiíró kiegészítő felvilágosítást nyújt. Ennek formája lehet: írásbeli, 

helyszíni bejárás és konzultáció. Ennek során az esélyegyenlőséget a Kiírónak biztosítani kell. 

 

 

IV. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS AZ AJÁNLAT VISSZAVONÁSA,  

MÓDOSÍTÁSA 

 

1. Ha a Kiíró a pályázati kiírásban fenntartotta a pályázat tartalmának módosítására vonatkozó 

jogát, és azzal él, akkor az ajánlattételi határidőt legalább 10 naptári nappal meg kell 

hosszabbítani. 

 

2. A Kiíró jogosult a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő 

lejártáig jogkövetkezmények nélkül visszavonni. 

 

3. A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát bármikor visszavonhatja. 

 

 

V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, BONTÁSA 

 

1. A pályázat összeállításának költségei a pályázót terhelik, postázási késedelem vagy egyéb 

a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli. 

 

2. A pályázatok bontása nyilvános, a pályázók és meghatalmazottjaik részvételének 

biztosításával. 

 

3. A pályázó a pályázatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti 

titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A pályázó azonban nem tilthatja meg az alábbi 

adatok, tények nyilvánosságra hozatalát: 

 név (cégnév), 

 lakóhely (székhely), 



 

 

 olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül. 

 

4. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 5 munkanapon belül meg 

kell küldeni az összes pályázónak. 

 

 

VI. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, ELBÍRÁLÁSA 

 

1. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának esetei: 

a) A részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázat benyújtási határidejének 

lejárta után benyújtott pályázat. 

b) A pályázati biztosíték nem vagy nem az előírtaknak megfelelő teljesítése. 

c) A pályázó, a közös pályázók, alvállalkozó az előírt alkalmassági feltételeknek 

nem felel meg. 

d) A pályázat a pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban vagy a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem felel meg. 

e) A pályázaton való részvétel kizáró okainak teljesülése. 

f) Az eljárás időtartamának indokolatlan elnyújtása, nem egyértelmű ajánlatok 

megadása, nem rendeltetésszerű joggyakorlás. 

 

2. A benyújtott pályázatokat A Kiíró által felkért Bíráló Bizottság véleményezi és köteles a 

Kiírónak döntési javaslatot tenni. A Bíráló Bizottság tagjait titoktartási kötelezettség 

terheli. 

 

3. A Bíráló Bizottság tagja, vagy közeli hozzátartozója nem lehet: 

a) A pályázó 

b) A pályázó alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében 

foglalkoztatottja 

c) A pályázó tulajdonosa, résztulajdonosa vagy tagja, vezető tisztségviselője, 

amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság. 

d) Az, aki vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa, résztulajdonosa olyan 

gazdasági társaságnak, amelynek a pályázó a tulajdonosa (résztulajdonosa) 

vagy vezető tisztségviselője. 

 

4. Az összeférhetetlenségi ok fennállását az érintett haladéktalanul köteles a Kiíró felé 

jelezni. 

 

5. A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelése során, felvilágosítást kérhet a pályázóktól a 

nem egyértelmű pályázati kijelentések tisztázása érdekében, a többi pályázó egyidejű 

értesítése mellett. Ez nem eredményezheti a pályázat tartalmi elemeinek módosítását, csak 

azok értelmezését szolgálhatja. 

 

6. Érvényes az a pályázat, amely mind formai, mind pedig tartalmi szempontból megfelel a 

pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek, alkalmassági 

előírásoknak. 

 



 

 

7. A benyújtott pályázatok közül a pályázati dokumentációban foglalt elbírálási 

részszempontok alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót kell az 

eljárás nyertesének kihirdetni. A Kiíró döntése szerinti azon jogának fenntartását, hogy a 

nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén 

jogosult a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevővel szerződést kötni. 

 

8. A pályázatok elbírálásáról, a pályázati eljárás eredményességéről vagy 

eredménytelenségéről Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

 

9. Az eljárás eredményéről való döntésről a Kiíró valamennyi pályázót köteles értesíteni a 

döntést követő 15 napon belül. 

 

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. április „25” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


