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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 16-

án megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelenlévő képviselők: 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Ambrus Zoltán 
Mizser László 
Nagy Katalin 
Papp Tamás 
Ruzsom Lajos 

 
 
 
Tanácskozási joggal résztvevők: 
  
 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 
 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 
 

 
 

II. NAPIREND 
RENDŐRSÉG, POLGÁRŐRSÉG BESZÁMOLÓJA 

 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Mielőtt a nyílt ülés elkezdődne, megkér minden újonnan érkezőt, hogy a jelenléti ívet írja alá. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Köszönti a megjelent vendégeket.  
Először bemutatja Dr. Széchy Zsolt rendőr őrnagyot, a Hatvani Rendőrkapitányság megbízott 
vezetőjét. A rendőrség írásos beszámolója a kiküldött testületi anyag részét képezi. 
Megkérdezi Dr. Széchy Zsoltot, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az elkészített írásos 
beszámolóhoz. 
 
Dr. Széchy Zsolt, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője, 
Megköszöni a meghívást, szóbeli kiegészítést nem kíván tenni a beszámolóval kapcsolatban. 
Kéri a testület tagjait, hogy a felmerült kérdéseiket tegyék fel, ezekre szívesen válaszol. 
 
Papp Tamás, képviselő, 
Három kérdést szeretnék feltenni. Az első, hogy mi az a D.A.D.A program, aztán hogyan 
tervezik az iskolások oktatását? A harmadik kérdésem, tervezik-e a még fokozottabb közúti 
ellenőrzést a KRESZ változásai okán? 
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Dr. Széchy Zsolt, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője, 
A környék települései közül Petőfibányán működik a legjobban a gyermekek oktatása. 
Szeretném ezt Nagy Endre, körzeti megbízottnak megköszönni. Ő szinte szenvedélyesen űzi 
ezt az oktató tevékenységet Petőfibányán. Úgy gondolom, hogy a többi településnek még fel 
kell fejlődnie Petőfibánya szintjére e téren.  A D.A.D.A. (mozaikszó: Dohányzás, Alkohol, 
Drog, AIDS) bűnmegelőzési programról egyelőre csak annyit mondhatok, hogy ebben az 
évben a megyeszékhelyű településekre fogjuk kiterjeszteni. Ezzel kapcsolatban még várjuk az 
ORFK tervezetét. A harmadik kérdésre válaszolva, csökkentek a közlekedési balesetek, 
Petőfibánya térségében ez a javuló közlekedésbiztonsági helyzetnek köszönhető. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, 
A fiatalok kábítószer-fogyasztását tekintve milyen a helyzet Petőfibányán? 
 
Dr. Széchy Zsolt, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője, 
A körzeti megbízottak és a nyomozóink hozzáállása nagyon pozitív a megelőzés tekintetében. 
A jogalkotók nem adták meg a lehetőséget a fogyasztók szankcionálására, ezért nagyon nehéz 
visszaszorítani a drogfogyasztást a fiatalok körében. Csak a terjesztőket lehet büntetni, de ez 
egy nagyon összetett, nehéz feladat. Kéri a testület tagjait, hogy segítsék a rendőrség 
munkáját azzal, hogy ha bármilyen információ birtokába kerülnek ezzel kapcsolatban, 
jelezzék a rendőrség felé. Petőfibánya vonatkozásában Nagy Endre, körzeti megbízott tud 
információval szolgálni. 
 
Nagy Endre, körzeti megbízott, 
Sajnos a drogfogyasztás növekvő tendenciát mutat településünkön. A közelben lévő Apcon 
elég sok fogyasztó van, és sajnos ott terjesztők is vannak. Tavaly sokan buktak le közülük, 
sokak ellen indult büntetőeljárás.  A fiatalkorúak tekintetében elterjedt az öngyújtógáz 
szippantása. 
  
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Szeretnénk a gyerekek között népszerűsíteni a közszolgáltatókat. Gondolok itt a mentőkre, 
tűzoltókra, rendőrökre. Ezúton szeretném kérni a közreműködésüket. Szeretném Önöket 
meghívni az általános iskolába egy bemutató keretében. 
 
Dr. Széchy Zsolt, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője, 
Köszönöm a lehetőséget, természetesen szívesen közreműködünk az ügyben. Nagy Endre 
kollégámmal lehet egyeztetni a részleteket. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Megköszöni a jól felépített, mindenre kiterjedő beszámolót és a válaszokat. 
Kéri, hogy aki a rendőrség beszámolóját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

73/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről, a 
település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról készül – a jegyzőkönyv mellékletét képező-
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beszámolóját a rendőrségről szóló mód. 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése 
alapján elfogadja. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a határozatról 
értesítse. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Következik a polgárőrség beszámolója. A polgárőrség írásos beszámolója a kiküldött testületi 
anyag részét képezi. Megkérdezi Bun Elemért, a Polgárőr Egyesület elnökét, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Bun Elemér, Polgárőr Egyesület elnöke, 
Köszönti az új Képviselő-testületet. Annyi szóbeli kiegészítést fűz a beszámolóhoz, hogy a 
számlák az egyesület könyvelőjénél vannak. Ha bármilyen kérdés felmerül a számlákkal 
kapcsolatban, a könyvelő azonnal felhozza az anyagot. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Van valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Papp Tamás, képviselő, 
Hogyan tervezik a hatékonyabb tagtoborzást? 
 
Bun Elemér, Polgárőr Egyesület elnöke, 
Jelenleg 27 fő a taglétszám, fiatal, agilis embereket keresünk.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az önkormányzat felajánlotta a földszinti helységet 
éjszakai tartózkodásra a polgárőrségnek. Ezzel a lehetőséggel nem éltek, mert Dévai József úr 
biztosított számukra egy szobát, ettől függetlenül továbbra is fennáll a felajánlás.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Kéri, hogy aki a polgárőrség beszámolóját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

74/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület a Petőfibányai Polgárőr Egyesület, mint támogatott szervezet 
2010. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról adott 
beszámolóját elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Polgárőr Egyesületet a határozatról 
értesítse. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: 15 nap 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
További sikeres együttműködést kívánva elköszön a polgárőrség és rendőrség képviselőitől. 
Pár perc szünetet rendel el. 
 
/Szünet után./ 
 

III. NAPIREND 
MÁTRAALJAI BORBARÁTOK KÖRE EGYESÜLET BEMUTATKOZÁSA 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A legutóbbi testületi ülésen megbeszéltük, hogy az iskola igazgatója meghívhatja a Mátraaljai 
Borbarátok Köre Egyesület képviselőit. Most szeretettel köszöntöm őket, Szabó Olivér urat és 
egyesületi munkatársát, Lasanczné Hadobás Andrea asszonyt. 
 
Szabó Olivér, Mátraaljai Borbarát Egyesület képviselője, 
Tavaly az év utolsó hónapjaiban megalakult az egyesület. Az egyesület alapításának oka, 
hogy úgy gondoltuk, a mátraaljai borvidék méltánytalanul mellőzve van az ország többi 
borvidékéhez képest. Vereb Árpád úr is tagja lett a megalakult egyesületnek. Ő 
Gyöngyöstarjánban él immáron egy évtizede, és azt az ötletet hozta, hogy megszervezi a 
mátraaljai borászok találkozóját. Ebből a nagyszerű ötletből jutott az egyesület arra, hogy ne 
csak Gyöngyöstarjánon kerüljön megszervezésre ez a találkozó, hanem terjesszük ki az egész 
mátraaljai vidékre. A Radír Produkciós Irodával karöltve szervezünk egy borvigasságot, 
gasztronómiai bemutatót. Ennek a bemutatkozó anyagát el fogjuk küldeni az 
önkormányzatnak, amelyben a háromnapos fesztivál konkrét tervét fogjuk felvázolni. Idén 
augusztusban, Gyöngyöstarjánban debütál a rendezvény. A terv szerint – felsorolnám a 
fellépőket – szombati napon a United zenekar és a Benkó Dixieland Band szórakoztatná a 
közönséget, vasárnap pedig Charlie koncert van tervben. A gyerekeknek igen magas 
színvonalon biztosítanánk a szórakozási lehetőségeket, pl.: játszóház, bábosok, játszóházas 
koncertek. Az a kérésünk, hogy minden településen az adott településre jellemző ételt 
készítsék el, és ezt népszerűsítsék. 
 
Lasancné Hadobás Andrea, Mátraaljai Borbarát Egyesület képviselője, 
A fesztivál még csak a tervezés fázisa alatt áll. Azért keressük fel az önkormányzatokat, hogy 
lehetőséget nyújtsunk ez által a település népszerűsítésére. Aki itt meg akarja magát mutatni, 
az most megteheti. Anyagi vonzata, azaz költsége nincs, csak jelentkezni kell. Konkrét terv 
sincs még kidolgozva, ez később kerül kidolgozásra. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Van kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm a vendégeknek a lehetőség 
felkínálását, a Képviselő-testület a későbbiekben megvitatja a kérdést. 
 
 

IV. NAPIREND 
AZ SZMSZ ÉS A GAZDASÁGI PROGRAM MEGTÁRGYALÁSA 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő napirendi pont az SZMSZ megtárgyalása. A tervezet a kiküldött testületi anyag 
részét képezi. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadnám a szót Ruzsom Lajos képviselő 
úrnak, mint a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
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Ruzsom Lajos, képviselő, 
A bizottság megtárgyalta a javasolt változásokat, azokat sorrendben fogom felolvasni. Az első 
változtatási javaslat a II. Fejezet 4. § (1) bekezdésében a következő: „Az önkéntes közfeladat 
elvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a feladat 
ellátásának anyagi, személyi- és technikai feltételeit.” Itt tulajdonképpen csak fogalmazásbeli 
változás történt, tartalmilag nem változott a bekezdés. 
  
A következő változás a 15.§ (1) bekezdése, „A felsorolt ülések között történt fontosabb 
eseményekről a polgármester a februári, az áprilisi, az augusztusi, illetve a novemberi rendes 
képviselő-testületi üléseken tájékoztatja a Képviselő-testületet írásbeli tájékoztatójában.” Itt 
az módosult, hogy eredetileg úgy szólt: „a két ülés között történt fontosabb eseményekről a 
polgármester írásbeli tájékoztatót ad.” Ezt a változtatást azért javasolta a bizottság, mert csak 
6 képviselő testületi ülés kötelező. Azért van minden hónapban testületi ülés, mivel ez évtől 
az átmeneti segélyek elbírálását is a testület tárgyalja. Van olyan ülés, ahol csak a 
segélykérelmek elbírálása lesz napirenden, itt nem szükséges a két ülés közötti fontosabb 
események írásos tájékoztatója. 
 
A következő változás a 32. § (6) bekezdése, „A bírság mértéke maximum egy havi képviselői 
tiszteletdíj összege.” Ezzel a mondattal lett kiegészítve a bekezdés, a bizottság javaslatára. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A bizottságnak több változtatási javaslata nem volt. A jegyző úrral közösen javasoltuk a 
következő változást.  A 4. számú mellékletben - A Képviselő-testület polgármesterre 
átruházott hatáskörei c. a harmadik gondolatjel után beszúrtunk még egy részt, amely azt 
tartalmazza: „az önkormányzat megtakarított szabad pénzeszközeit lejáratkor a mindenkori 
legjobb kondíciókat ajánló pénzintézetnél köti le,” A napokban lejárt a lekötött pénzbetét és 
nem volt hatásköröm arra, hogy az önkormányzat nevében újra lekössem a pénzt. Nehézkes 
dolog minden lejáratkor a Képviselő-testületet összehívni. 
 
A következő változtatási javaslat az 5. számú mellékletben Az állandó bizottság feladat- és 
hatásköre c. ezt is kiegészítettük még egy gondolattal „véleményt nyilváníthat az 
önkormányzati intézmények vezetői által meghirdetett álláspályázatokra jelentkezők 
alkalmasságáról,” 
 
A következő a polgármesteri hivatal ügyrendje 3. § (2) bekezdése a pénzügyi csoportra 
vonatkozóan „A csoport közvetlenül a jegyző vezetése alatt áll. A szakmai irányítást a jegyző 
által kijelölt személy látja el visszavonásig a polgármester egyetértésével.” 
 
A következő változtatási javaslat a 8. § (2) bekezdésénél van „pénzügyi csoport szakmai 
vezetője” itt csak kiegészítettük szakmai vezetőre a mondatot. 
Ennyi az összes módosító javaslat. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Van-e még valakinek módosító javaslata az SZMSZ-hez? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Kifogásolja a következő módosító javaslatot: A Pénzügyi bizottság „véleményt nyilváníthat 
az önkormányzati intézmények vezetői által meghirdetett álláspályázatokra jelentkezők 
alkalmasságáról”,  ezzel nem ért egyet.  
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Papp Tamás, képviselő, 
A bizottság nem dönthet, csak véleményezhet, mivel ez költségvetést érintő kérdés. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Továbbra is az intézményvezető dönti el, hogy ki alkalmas a betöltendő pozícióra. A bizottság 
csak egy véleményt fog csatolni. Nyilván nem dönthetjük el, hogy szakmailag alkalmas-e a 
jelentkező. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Kifogásolja a következő módosító javaslatot is: „A felsorolt ülések között történt fontosabb 
eseményekről a polgármester a februári, az áprilisi, az augusztusi, illetve a novemberi rendes 
képviselő-testületi üléseken tájékoztatja a Képviselő-testületet írásbeli tájékoztatójában.” 
Áprilistól augusztusig hosszúnak tartja az eltelt időt.  
 
Következő észrevétele a 27. § (5) bekezdésnél van, miszerint: A jegyzőkönyvet a 
polgármester írja alá.  
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Ez egy technikai hiba, kimaradt az „és a jegyző” 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A jegyzőkönyvek elkészülése után miért nem lehet a jegyzőkönyvet két képviselőnek 
hitelesíteni? 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A testületi ülés utáni 15. nap a jegyzőkönyv elküldésének a határideje, ami azt jelenti, hogy 
ténylegesen kb. 10 munkanap van arra, hogy a jegyzőkönyv elkészüljön, elolvassam, 
javítsam. Ezután a polgármester asszony is elolvassa, kijavítja. Az elmúlt testületi ülések 
jegyzőkönyveinek hosszúsága bebizonyította, hogy nehéz tartani a határidőt. Akkor, ha még 
két képviselő is elolvasná a jegyzőkönyvet, nem tudnánk tartani a 15 napot. 
 
Papp Tamás, képviselő, 
Úgy gondolom, hogy korrektül fent van a honlapon a jegyzőkönyv. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző,  
A jegyzőkönyvek olvashatóak a honlapon, ha észrevétele van, bárki szólhat. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Módosító javaslatot tesz, a 34. § (4) bekezdéshez „a polgármester tesz javaslatot a bizottság 
külső tagjainak megválasztására.” Szerinte a bizottság elnökének kell kiválasztani a külsős 
tagokat. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző,  
Ez technikailag lehetetlen, mivel együtt választják meg a tagokat az alakuló ülésen. Az (5) 
bekezdésben az is benne van, hogy „a képviselő-testület nem választhat meg olyan külső 
tagot, akivel az érintett bizottság nem ért egyet.” 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A következő észrevétel a 39 §. (2) bekezdésnél van. „A bizottsági döntéshozatalból ki kell 
zárni azt a tagot, aki az ügy elbírálásában érdekelt.” és a (3) bekezdés „Érdekelt a bizottság 
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tagja akkor, ha a döntés eredménye az általa is képviselt természetes, vagy jogi személyt 
előnyösen vagy hátrányosan érinti, illetőleg ő maga is tagja ilyen szervezetnek.” Véleménye 
szerint ezt vegyék ki az SZMSZ-ből. Mivel több képviselő is tagja a Petőfibányáért 
Egyesületnek, ezáltal a Képviselő-testület határozatképtelenné válhat. 
 
/A testület a 39. § (3) bekezdését úgy módosítja, hogy a következő részt törlik a bekezdésből 
„illetőleg ő maga is tagja ilyen szervezetnek.”/ 
 
A következő észrevételt az 54. § (1) bekezdése tartalmazza „A polgármester dönthet az 
Önkormányzat  bruttó 2.000 eFt értéket nem meghaladó beruházása, kivitelezése, szolgáltatás 
igénybevétele megrendeléséről.” Itt az a kérdés merült fel, hogy egész évre szól a 2.000 eFt 
vagy tranzakciónként? 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Mindig egy tranzakcióra vonatkozik. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Nem sorozatban fog ez előfordulni, mivel havonta van testületi ülés. Ezzel a lehetőséggel nem 
igazán szeretnék élni.  
 
Van-e valakinek még kérdése, módosító javaslata? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, hogy a 15. § (1) bekezdése szerinti módosító javaslatba vegyük bele a júniusi 
beszámolót is. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, hogy a 27. § (5) bekezdésében pótoljuk azt, hogy „és a jegyző”.  
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Kéri, hogy aki Ambrus Zoltán képviselő úr javaslatával egyetért, miszerint a 34. § (4) 
bekezdés úgy módosuljon, hogy a „Pénzügyi Bizottság elnöke tegyen javaslatot a bizottság 
külső tagjainak személyére.” 
 
Aki a módosító javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, a 39 §. (2) bekezdésének módosítását úgy, hogy törlik a következő részt a 
bekezdésből „illetőleg ő maga is tagja ilyen szervezetnek 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Mielőtt az SZMSZ-t elfogadná a testület, előtte a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét el kell 
fogadni egy határozatban. Ez a 6. számú mellékletben található. Ehhez annyi hozzáfűzni 
valóm lenne, hogy a bizottsági ülésen felmerült az, hogy a pénzügyi csoport feladatainak 
leírását ki kellene bővíteni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következőt szó szerint kérem jegyzőkönyvezni. 
A pénzügyi csoport feladata az Önkormányzat költségvetésnek és beszámolójának 
elkészítése, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése, 
munkaügyi feladatok elvégzése, intézményekkel gazdálkodási feladatok összehangolása és 
egyéb pénzügyi feladatok ellátása. 
 
Javasolja a 6. számú mellékletet, azaz a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét a fenti 
kiegészítéssel együtt elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

75/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét – mely Petőfibánya Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 6 sz. melléklete – a képviselő-testületi ülésen javasolt 
módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal 
Ügyrendjének az SZMSZ mellékletébe történő beépítéséről. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetét a megtárgyalt és 
megszavazott módosításokkal elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/ 2011. (III.17.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.)  18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és 
működési rendjének szabályozására (a továbbiakban: SZMSZ) a következő rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petőfibánya Község Önkormányzata 

(a továbbiakban: önkormányzat). 

(2) Az önkormányzat székhelye: 3023 Petőfibánya, Bánya út 3. szám 
 

(3) Az önkormányzat jogi személy. 
 

(4) Petőfibánya 1989. május 1-jétől vált önálló községgé a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa (NET) 48/1989. (IV. 7.) számú határozata alapján. 

 
(5) A község közigazgatási területe 133 ha. belterület valamint a Fővárosi Ítélőtábla 

2005. március 16.-i 7.Pf.20.050/2005/3 ítéletével jóváhagyott a Heves Megyei Bíróság 
G. 20.189/2004/7. számú 2004. november 22-én hozott ítélete alapján 977 ha 2394 m2 

külterület. 

Az önkormányzat jelképei 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat címere: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs, melynek vörössel és 
feketével balharánt osztott mezőjén – a bányászok védőszentjének – pálmaágat tartó 
arany Szent Borbála figura látható. Pajzsfőben két hegyestalpú pajzs helyezkedik el. 
Jobb szélén a bányászatot szimbolizáló vörössel és feketével hasított pajzsban, 
egymáson keresztbe tett arany bányászszerszámok, míg a bal szélső vörössel és 
feketével négyszer vágott mező a község hagyományos színeit mutatja. 

 
(2) Az önkormányzat zászlaja: arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú (90 x 

180 cm) fekvő téglalap – vörös és fekete színben, melyen a címer a rúd felőli 
egyharmad metszéspontjában helyezhető el. 



129  

(3) A Képviselő-testület a címer és a zászló használatát külön rendeletben 
szabályozza. 

 

(4) Az önkormányzat által használt bélyegzők lenyomatát az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

II. Fejezet 
A helyi önkormányzati feladatellátás 

3. § 
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. 

(2) A Képviselő-testület feladatai az Ötv. 8. §-ában felsoroltak, mely feladatokat a 
Képviselő-testület az Ötv. 8. §-ában foglaltak alapján lát el. A Képviselő-testület át 
nem ruházható hatásköreit az Ötv. 10. §-a alapján látja el. 

 
(3) A Képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörei az Ötv. 10. §-ában 

felsoroltakon túlmenően: 
a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés alkalmával a 

személyi alapbér megállapítása, 
b) helyi közügy önálló megoldásának vállalása, arról történő lemondás, 
c) a Képviselő-testület gazdasági programjának (ciklusprogram) és 

munkatervének elfogadása, 
d) az éves költségvetés összesen 1 %-át meghaladó hitelügylet, 
e) önkormányzati ingatlanügylet és egyéb, az éves költségvetés összesen 1 %-át 

meghaladó vagyonügylet, 
f) a költségvetési tartalék összesen 10 %-át meghaladó felhasználása. 

 
(4) A Képviselő-testület az át nem ruházható hatásköreit kivéve egyes hatásköreinek 

gyakorlását átruházza a polgármesterre, illetve a pénzügyi bizottságra. E hatáskörök 
gyakorlására a Képviselő-testület utasítást adhat, és a hatáskör gyakorlását 
visszavonhatja. 

 
(5) Önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a Képviselő-testület jár el a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi 
CXL. törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően. Ezt a hatáskörét e rendeletben a 
polgármesterre és a bizottságokra átruházhatja. 

 
(6) A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az SZMSZ 4. számú, a 

bizottságra átruházott hatásköröket az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1) Az önkéntes közfeladat elvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, 
amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi- és technikai 
feltételeit. Az eljárás során a Képviselő-testület illetékes bizottsága véleményt 
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nyilvánít. Az eljárást a Képviselő-testület döntésétől függően lefolytathatja a 
polgármester, alpolgármester vagy az erre felkért külön bizottság. 

 
(2) Az előkészítő eljárás eredményét összegező javaslat csak akkor terjeszthető a 

Képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat ellátásával elérendő célt és a 
megoldásnak az (1) bekezdésben említett részletes feltételeit. 

 
(3) Az önként vállalt helyi közügy megoldása nem veszélyeztetheti az Ötv. által 

kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását. 
 

 
 

III. Fejezet 
A képviselő-testület működése 

 
5. § 

 
(1) A Képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő, 6 fő képviselő és a polgármester. 
 
(2) A Képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők 

több mint fele, azaz legalább 4 fő jelen van. A határozatképesség, a döntéshozatal és 
a Képviselő-testület működése szempontjából a polgármestert is települési 
képviselőnek tekintendő. 

 
(3) Határozatképtelenség esetén az ülést, ugyanazon napirendek megtárgyalására, 5 

napon belüli időpontra újra össze kell hívni. 
 

 
A Képviselő-testület gazdasági programja (ciklusprogramja) és munkaterve 

 
6. § 

 
(1) A Képviselő-testület megválasztását követő hat hónapon belül megbízatásának 

időtartamára gazdasági programot (ciklusprogramot) fogad el. 
(2) A program tartalmazza a ciklusra a helyi gazdasági, közszolgáltatási, 

kommunális, kulturális, egészségügyi-szociálpolitikai és egyéb települési 
célkitűzéseket. 

(3) A ciklusprogram elkészítése és előterjesztése a polgármester feladata. 
(4) A ciklusprogram tervezetét képviselő-testületi tárgyalását és elfogadását 

megelőzően ismertetni kell a bizottsággal, illetve annak elkészítésekor figyelembe 
kell venni a település érdekeit és a lakosság igényeit is. 

(5) A program elkészítése során figyelembe kell venni a bizottság javaslatait és 
gondoskodni kell arról, hogy a programot a község lakossága, politikai pártjai, 
társadalmi szervezetei és egyesületei is megismerjék. 

 

7. § 
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(1) A Képviselő-testület a gazdasági programon (ciklusprogramon) alapuló éves 
munkaterv alapján végzi munkáját. 

 
(2) A munkatervet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé legkésőbb a 

tárgyévet megelőző év utolsó képviselő-testületi ülésén, melyet a javaslatok és 
kötelező feladatok alapján a jegyzővel együtt állít össze. 

 
(3) A munkatervre javaslatot tehetnek: 

 
a) a polgármester, 
b) a települési képviselők, 
c) a bizottság, 
d) az alpolgármester, 
e) a jegyző. 

 
 

(4) A  munkaterv tartalmazza: 
 

a) a testületi ülések tervezett időpontját, az ülések kezdési idejét és helyét, 
b) a tervezett napirendi javaslatot, 
c) az előterjesztők nevét, 
d) a napirendi pontokat véleményező bizottság megnevezését. 

 
(5) A munkaterv-javaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a 

Képviselő-testületnek a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott 
javaslatokról, azok indokáról. 

 
(6) A testület által elfogadott munkatervet meg kell küldeni: 

 
a) a települési képviselőknek, 
b) a munkatervbe felvett javaslat előterjesztőjének, 
c) az állandó meghívottaknak. 
 

 
 

A Képviselő-testület ülésének összehívása 
 

8. § 
 

(1) A Képviselő-testület az éves munkatervben meghatározott számú – de évente 
legalább hat alkalommal – rendes testületi ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 

 
 

(2) A Képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az őt 
helyettesítő alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság 
Elnöke hívja össze az Önkormányzat székhelyén. Amennyiben a tárgyalandó 
napirend, vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése a székhelyén 
kívül máshol is összehívható. 

 
 

(3) A meghívó tartalmazza az ülés helyét, kezdési időpontját, a javasolt napirendeket 
és a napirendek előterjesztőit. 
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(4) A Képviselő-testület rendkívüli ülését az Ötv. 12. § (1) bekezdése alapján össze 
kell hívni a települési képviselők egynegyedének, vagy a Képviselő-testület 
bizottságának az indítványára. Ezekben az esetekben az ülés időpontját a polgármester 
az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül, a meghívó kiküldésével 
egyidejűleg tűzi ki. 

 
(5) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester 8 napon belül nem 

intézkedik, abban az esetben a Képviselő-testület ülését az indítványozó(k) is 
összehívhatja(k). 

 
9. § 

 
 

(1) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell az érintettek részére eljuttatni, 
hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal kézhez 
kapják. Ettől eltérni kivételesen és a polgármester előzetes engedélyével lehet. 

 
 

(2) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
formális meghívó nélkül, telefonon is, illetve más elektronikus eszköz útján is 
összehívható. 

 
(3) A Képviselő-testület rendes és rendkívüli ülésének időpontjáról, helyéről és 

napirendjéről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát is tájékoztatni 
kell a helyben szokásos módon. Az éves munkatervet és a meghívót a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni. 

 
 
 

A Képviselő-testület ülésére meghívandók köre 
 
10. § 

 
(1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a) a települési képviselőket, 
b) a jegyzőt, 
c) az intézményvezetőket, 
d) a pénzügyi bizottság nem képviselő-testületi tagjait, 
e) a község területén működő, bejegyzett pártszervezetek képviselőit, 
f) a napirendi pont előadóját, 
g) akit a polgármester megjelölt. 

 
(2) Az e)-g) pont szerint meghívottak csak meghívót kapnak. 
 
(3) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely 

magában foglalja a tanácskozás jogát is. 
 

(4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi 
pontjához kapcsolódóan: 
a) a jegyzőt,  
b) az önkormányzati intézmények vezetőit, 
c) a község területén működő bejegyzett pártszervezetek képviselőit, 
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d) akit a polgármester meghívott. 
 

 

(5) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg azt, akit a polgármester egy-egy 
napirendre korlátozva meghívott. 

 
(6) A Képviselő-testület ülésére meghívással egyenértékűnek kell tekinteni azt is, ha a 

meghívandó személy az éves munkatervet az adott év első ülését megelőzően egy 
alkalommal megkapta. 

 
 

Előterjesztések 
 

11. § 
 

(1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések fajtái: 
 

a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, intézmény tevékenységéről, 
támogatott szervezet önkormányzati támogatása felhasználásáról, 

b) döntést igénylő javaslat valamely napirend tárgyalásához, mely 
határozathozatalra, rendeletalkotásra is irányulhat, 

c) tájékoztató anyag a Képviselő-testület tudomásulvételére. 
 

(2) A b) pont szerinti előterjesztésre jogosult: 
 

a) a polgármester és az alpolgármester, 
b) a téma szerint illetékes bizottság, 
c) bármely települési képviselő, 
d) a jegyző. 

 
(3) Írásbeli előterjesztés készül valamennyi fő napirendi pont esetében, így különösen: 
 

- önkormányzati rendeletalkotás, határozathozatal előterjesztésére, 
- ciklusprogram, munkaterv elfogadásához, 
- lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóhoz, 
- intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez, 
- társulás létrehozásához, csatlakozásához, abból történő kilépéshez, 
- képviselő-testületi döntést igénylő hitelfelvételhez, vagyonügylethez. 
 

 

(4) Egyszerűbb ügyekben formális előterjesztést nem kötelező készíteni, elegendő a 
határozati javaslat írásba foglalása, a beérkezett kérelem, ajánlat, illetve egyéb 
ismertetése. 

 
12. § 

 
(1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 
 

- a téma pontos meghatározását, tárgyilagos és tényszerű bemutatását, 
- az előzmények ismertetését, különösen a korábban hozott testületi döntéseket, azok 

végrehajtását, 
- a jogszabályi felhatalmazást, 
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- a jogszerű döntési változatokat – amennyiben ilyenek vannak – a mellettük és 
ellenük szóló érveket, következményekkel és költségkihatásokkal, 

- a határozati javaslatot, a végrehajtásért felelős személy és a határidő megjelölésével. 
 

 

(2) Az elkészített előterjesztéseket jogszerűségi észrevételre a testületi ülést megelőző 
nyolcadik napig kell a jegyzőhöz eljuttatni. 

 
 

(3) Az előterjesztés kézbesítéséről a testületi meghívóval egyidejűleg az 
önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 
 

A Képviselő-testület ülése 
 

13. § 
 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely érdeklődő részt vehet és az 
ülésvezető engedélye alapján – a képviselők hozzászólását követően – napirendenként, 
egy alkalommal, maximum 3 percben felszólalhat. 

 
 

(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján 
meghatározott esetekben. az Ötv. 12. § (5) bekezdésében meghatározottak részt 
vételével. 

 
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon felül zárt ülés nem rendelhető el. 

 
(4) Zárt ülésen az Ötv. 12. § (5) bekezdésében meghatározott személyek vesznek 

részt.  
 
(5) A Képviselő-testület rendes ülése 16,00 órakor kezdődik. Napirendjeit úgy kell 

összeállítani, hogy az ülés 21,00 óránál tovább ne tartson. 
 
 

A napirend megállapítása 
 
14. § 

 
(1) A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi javaslatról vita nélkül számozatlan 

határozattal dönt. 
 
 

(2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő 
tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és 
az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül számozatlan határozatban 
szótöbbséggel határoz. 

 
 

(3) A napirend előadója a szavazás megkezdése előtt javasolhatja a téma napirendről 
történő levételét. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül számozatlan 
határozatban szótöbbséggel határoz. 
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(4) A Képviselő-testület elhatározhatja, hogy a kiemelkedően fontos ügyeket két 
fordulóban – előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezeteket – tárgyalja meg. 

 
 

(5) A Képviselő-testület az elfogadott napirendi pontokat a javasolt és elfogadott 
sorrendben tárgyalja. 

 
(6) A polgármester, illetve a tanácskozási joggal részt vevők javaslatára a Képviselő-

testület vita nélkül számozatlan határozatban szótöbbséggel határozhat úgy, hogy az 
előterjesztésben meghatározott napirendi pontokat más sorrendben tárgyalja. 

 
 

15. § 
 

(1) A felsorolt ülések között történt fontosabb eseményekről a polgármester a februári, 
az áprilisi, a júniusi, az augusztusi, illetve a novemberi rendes képviselő-testületi 
üléseken tájékoztatja a Képviselő-testületet írásbeli tájékoztatójában. 

 
(2) A jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót, illetve a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a jegyző minden rendes képviselő-
testületi ülésre előterjeszti. 

 
(3) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a jogszabályi változásokról 

szóló tájékoztatót a Képviselő-testület a napirendek utáni „Indítványok, bejelentések, 
egyebek” után – vita nélkül – tudomásul veszi, valamint számozatlan határozattal dönt 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, illetőleg az átruházott 
hatáskörben hozott döntések, tett intézkedések elfogadásáról. 

 
(4) A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja: 

 
a) bármely képviselő, 
b) a jegyző, 
c) a Képviselő-testület bizottsága, 
d) a polgármester ellenjegyzésével az Önkormányzat intézményének vezetője. 

 
 

(5) A sürgősségi indítványt – rövid tömör indoklással – legkésőbb az ülést megelőző 
munkanap 12,00 órájáig kell a polgármesternél benyújtani. 

 
 

(6) A sürgősségi indítvány elfogadásáról a testület vita nélkül, egyszerű többséggel 
határoz. 

 
 

A Képviselő-testületi ülés vezetése 
 
16. § 

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

helyettesítő alpolgármester, mindkettőjük távollétében a Pénzügyi Bizottság Elnöke 
vezeti. 
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(2) Az ülésvezető feladatai és jogosítványai: 

a) megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja, berekeszti 
az ülést, tájékoztatja a megjelenteket a tanácskozás rendjéről, 

 

b) tájékoztatást ad a két ülés közötti főbb eseményekről, valamint beszámol az 
átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 

 

c) előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról, 
 

d) a napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra 
bocsátja a döntési javaslatokat, 

e) a hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások 
időtartamának korlátozását és a vita lezárását, 

 

f) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, illetve a 
figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következtében 
a hozzászóló ugyanazon ügyben ismételten nem szólalhat fel, 

 

g) tárgyalási szünetet rendelhet el, valamint a tanácskozás folytatását akadályozó 
körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja, vagy 
berekesztheti, 

 

h) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja vagy – ismételt 
figyelmeztetést követően a képviselők kivételével – kiutasíthatja azt, aki az ülésen 
méltatlan magatartást tanúsít, vagy a tanácskozás rendjét zavarja. 

 
(3) A hozzászólások időbeni korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, illetve 

javasolhatja a vita lezárását. Erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel 
határoz. 

 

 
A felvilágosítás-kérés szabályai 

 

17. § 

(1) A képviselők az ülésen a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottság 
elnökétől, valamint a jegyzőtől – önkormányzati feladatkörükbe tartozó kérdésekről – 
szóban vagy az ülést megelőző 3 nappal írásban – a polgármesternél benyújtva – 
felvilágosítást kérhetnek. 

 
(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés, illetőleg problémafelvetés tekinthető, amely 

szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetve valamely 
irányítása alatt álló intézmény tevékenységi körével. 

 
(3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (1) bekezdésben előírt határidőn túl 

nyújtották be, vagy a testületi ülésen szóban terjesztették elő, úgy az érintettnek csak 
abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem 
igényel. Ellenkező esetben a felvilágosítást kérőnek az ülést követő 15 napon belül 
írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő 
ülésén dönt. 

 
(4) Az ülésen a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról először a 

felvilágosítást kérő nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, a Képviselő-testület vita 
nélkül dönt. Amennyiben a testület a választ elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés 
tárgyának bizottság általi részletes kivizsgálását. 
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A vita és a döntéshozatal módja 

 
18. § 

 
(1) A napirendi pont tárgyalását maximum 5 perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. 

Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 
 
(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest 

új információkat kell tartalmaznia. 
 

(3) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak 
kérdéseket intézhetnek. 

 
(4) A kérdés elhangzása után a válaszadás, majd az (3) bekezdésben említett 

személyek – maximum 5 perces – hozzászólása következik. Ha ugyanaz a személy 
ugyanazon napirendi ponttal kapcsolatban másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az 
ülésvezető a második hozzászólást 2 percre korlátozhatja. 

 
(5) A napirendi pont vitáját az ülésvezető foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott 

észrevételekre. 
 

(6) Személyes megjegyzést tehet maximum 2 perces időtartamban a vita lezárása után 
az a képviselő, aki a vita során őt ért – véleménye szerint – méltatlan kritikát kívánja 
kivédeni, illetve aki az álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértést szeretné 
tisztázni. 

 
 

19. § 
 

 

(1) Az ülésvezető a vita lezárása után először a módosító indítványokat az elhangzás 
fordított sorrendjében, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
(2) A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. 
 
(3) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata 

szükséges (egyszerű többség). 
 
(4) A választott képviselők több mint felének (vagyis legalább 4 főnek) egybehangzó 

igen szavazata (minősített többség) szükséges: 
 

- önkormányzati rendeletalkotáshoz, 
- az Önkormányzat szervezeti rendjének kialakításához és működésének 

meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, 
kinevezéshez, megbízáshoz, 

- önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 
való csatlakozáshoz, 

- megállapodáshoz külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, 

- intézmény alapításához, megszüntetéséhez, 
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- zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetekben, 
- amennyiben a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt kimondja feloszlását 

név szerinti szavazással, 
- kereset benyújtásához a polgármester ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, 

mulasztása esetén, 
- hatáskör átruházása, visszavonása esetén, 
- helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, 
- fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához, 
- képviselő döntésből való kizárásához, személyes vagy hozzátartozói érintettség 

okán. 
 

20. § 
 

(1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. 
 
(2) Az Ötv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott esetben név szerinti szavazást kell 

elrendelni. Elrendelhető továbbá név szerinti szavazás bármely képviselő 
kezdeményezésére egyszerű többséggel. 

 
(3) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt 

személy szerint szólít fel és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a 
névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 

 
(4) Titkos szavazás az Ötv. 12. § (4) bekezdése szerinti zárt ülésen tárgyalható, vagy 

tárgyalandó ügyekben tartható.  
 

(5) A titkos szavazás borítékba helyezett, pecséttel ellátott, hitelesített szavazólappal 
történik, egyszerű többséggel megválasztott szavazatszedő bizottság 
közreműködésével.  

 
(6) A titkos szavazás helyéről, idejéről, a bizottság tagjairól, a szavazás körülményeiről, 

eredményéről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság tagjai írnak alá. 
 

21. § 
 

(1) A titkos szavazás lebonyolításában három főből álló szavazatszedő bizottság vesz 
részt, melynek tagjai maguk közül elnököt választanak.  

 
(2) A szavazatszedő bizottság tagjaira és elnökére az ülésvezető, bármely képviselő, 

valamint a jegyző tehet javaslatot. 
 

(3) A nyílt szavazás és a név szerinti szavazás eredményét az ülésvezető, a titkos szavazás 
eredményét a szavazatszedő bizottság elnöke állapítja meg, illetőleg – a szavazatok 
téves összeszámlálása miatt – elrendelheti a szavazás megismétlését. 

 
(4) Ha a szavazásra bocsátott javaslatot a szavazástól tartózkodók magas száma – az 

összes szavazat legalább fele – miatt utasította el a Képviselő-testület, akkor a 
szavazást egyszer meg kell ismételni.  
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(5) Ha az ismételt szavazás során sem kapta meg a javaslat a többségi igent, akkor a 
javaslatot nem fogadta el a Képviselő-testület, az változatlan formában és ugyanazon a 
Képviselő-testületi ülésen ismét nem tárgyalható. 

 
 

A Képviselő-testület döntései 
 
22. § 

 
(1) A Képviselő-testület: 

a) rendeletet alkot, 
b) határozatot hoz. 
 

 

(2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 
 

- a napirend meghatározásáról, 
- az ügyrendi kérdésekről, 
- a képviselői felvilágosítás kérésre, kérdésre adott válasz elfogadásáról, 
- lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
23. § 

 
(1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testületi döntést szó szerinti 

megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős 
megnevezését. 

 
 

(2) Az ülésvezető az ülést felfüggesztheti a szóban tett javaslatról hozott döntés, valamint 
a több indítvánnyal módosított javaslatról hozott döntés szó szerinti 
megfogalmazásának idejére. 

 
(3) A Képviselő-testület és az átruházott önkormányzati hatósági jogkörben eljáró 

bizottság és a polgármester hatósági határozataira – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel - a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL.tv. (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(4) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen – az Ötv. 

11. § (1) bekezdése alapján - fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát, 
jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 

 
(5) A Képviselő-testület határozatait az érintetteknek tértivevénnyel az ülést követő 15 

napon belül ki kell kézbesíteni. 
 

24. § 
 

(1) A Képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: 
 
 Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(I.1.) 

önkormányzati rendelete a tárgyról /a rendelet sorszáma a tárgyévben/tárgyév (a 
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kihirdetés időpontja) önkormányzati rendelete és a rendelet tárgyának megjelölése/. 
Rövidített elnevezés: 1/2011.(I.1.) petőfibányai ör. 

 
 

(2) A Képviselő-testület által hozott határozatok jelölése: 
 1/2011.(I.1.) Képviselő-testületi határozat /a határozat sorszáma a tárgyévben/tárgyév 

(az elfogadás időpontja) Képviselő-testületi határozat/. 
 
 

A rendeletalkotás 
 
25. § 

 
(1) Rendelet alkotását bármelyik képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző 

írásban kezdeményezheti a polgármesternél. 
 
(2) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtották be, azt a 

polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni. 
 

(3) Amennyiben a rendelet-tervezet részletes előkészítése szükséges, úgy az ülésvezető 
indítványozza, hogy a Képviselő-testület foglaljon állást a rendeletalkotás 
szükségességéről, főbb elveiről, az előkészítése menetéről és felelősségéről. 

 
(4) A Képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet (javaslat) kétfordulós 

tárgyalását is. 
 

(5) A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a Pénzügyi 
bizottság közreműködésével. 

 
(6) A megalkotott rendeletek kihirdetése a helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő 

kifüggesztéssel történik, a határozatok közléséről, illetőleg a rendeletek és határozatok 
nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a jegyző gondoskodik. 

 
 

26. § 
 

(1) Szükség esetén a jegyző kezdeményezi a rendelet módosítását, hatályon kívül 
helyezését. 

 
(2) A jegyző köteles a hatályos rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezetni. 

 
(3) A Képviselő-testület ciklusidőnként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek 

hatályosságát. 
 

(4) Az önkormányzati rendelet végrehajtására kötelezettek – a polgármester felkérésére – 
tájékoztatást adnak, a rendelet hatályosulása helyzetéről és a fontosabb 
tapasztalatokról. 

 
(5) A Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeleteket az elfogadást 

követő legkésőbb második munkanapon a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, a 
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számozott határozatokat pedig jegyzőkönyvi kivonati formában az érintetteknek meg 
kell küldeni. 

 
(6) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja a Polgármesteri 

Hivatalban az önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztés. Ezen felül az 
önkormányzati rendelet a www.petofibanya honlapon is közzétételre kerül. 

 
 

A Képviselő-testület dokumentumai 
 

27. § 
 

(1) A Képviselő-testület jegyzőkönyvének három példányban történő elkészíttetéséről a 
jegyző gondoskodik.  

 
(2) A jegyzőkönyv röviden, tömören, napirendi pontonként tartalmazza a kérdéseket, és 

az azokra adott válaszokat, a hozzászólások lényegét, a javaslatok és a hozott döntések 
pontos, tényszerű, a határozatképességre és a szavazás eredményére (igen, nem, 
tartózkodott; képviselői kérés esetén a kisebbségben maradt képviselők nevének 
feltüntetésére) utaló adatokat. 

 
(3) A Képviselő-testület egyszerű többséggel bármely képviselő indítványára dönthet 

arról, hogy: 
a) valamely hozzászólás, 
b) a határozathozatal során kisebbségben maradt képviselők véleménye szó szerint 

szerepeljen a jegyzőkönyvben. 
 

(4) A jegyzőkönyv mellékletei: 
 

a) meghívó, 
b) jelenléti ív, 
c) a megtárgyalt előterjesztések, 
d) a jegyzőkönyvben nem részletezett rendelet, 
e) az írásban benyújtott hozzászólások és 
f) egyéb írásos indítványok. 

 
(5) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. 
 
(6) A jegyzőkönyv két példányát a mellékleteivel együtt a Polgármesteri Hivatal kezeli, 

évente bekötteti, egy példányt a Polgármesteri Hivatalban őriz, egy példányt elhelyez 
a könyvtárban. 

 
28. § 

 
(1) A jegyzőkönyv egy példányát mellékleteivel együtt a jegyző köteles az ülést követő 

15 napon belül felterjeszteni a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának vezetőjéhez.  

 
(2) A jegyzőkönyv felterjesztésekor a jegyző csatolja az esetleges jogszabálysértésekre 

vonatkozó észrevételeit is. 
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(3) Az érdeklődők az internetes hozzáférési és könyvtári lehetőségeken túl – a zárt ülés 
jegyzőkönyve kivételével – a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben 
betekinthetnek a Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvekbe, valamint a 
testületi ülések írásos indítványaiba, előterjesztéseibe, azokról az Illetéktörvény 
szerinti másolati illetékkel megegyező díjazásért másolatot kaphatnak, saját jegyzetet 
készíthetnek. 

 
(4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
(5) A testületi ülésekről – a zárt ülés kivételével – kép- és hangfelvétel készíthető. 

 
(6) A testületi ülésekről a kép- és hangfelvételt szándékozó személynek előzetesen 

tájékoztatnia kell az ülést vezető polgármestert, aki a zárt ülés kivételével a felvételt 
engedélyezi. 

 
 

A települési képviselő 
 

29. § 
 

(1) A települési képviselő a gazdasági programban (ciklusprogramban) megfogalmazott 
célkitűzések, valamint az önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátása érdekében a 
település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit. 

 
(2) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősségen túl a rábízott 

településrészre vonatkozóan a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat 
köteles ellátni. 

 
(3) Amennyiben a települési képviselő a rábízott településrészre vonatkozóan a 

Képviselő-testület által meghatározott feladatokat rajta kívül álló okok miatt nem tudja 
ellátni, erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, aki gondoskodik a 
feladat más képviselő általi ellátásáról. 

 
(4) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt 

tesz. Az eskü szövegét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény melléklete 
tartalmazza. 

 
(5) A települési képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. 

 
(6) Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsorát és 

lakcímét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
 

A települési képviselő főbb jogai 
 

30. § 
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(1) A települési képviselő részt vesz a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, 
meghozatalában, végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében, képviselői, 
illetve bizottsági elnöki munkájáért tiszteletdíjra, költségtérítésre jogosult. 

 
(2) A települési képviselő igényt tarthat írásban benyújtott hozzászólásának 

jegyzőkönyvhöz csatolására. 
 

(3) A települési képviselő a bizottság nyilvános ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügy 
megtárgyalását. 

 
(4) A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület bírálja felül 

bizottságának és a polgármester – a Képviselő-testület által átruházott – 
önkormányzati ügyben hozott döntését. 

 
(5) A települési képviselő a Polgármesteri Hivataltól a polgármesteren és a jegyzőn 

keresztül igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, a hivatal 
ügyviteli közreműködését, közérdekű ügyben intézkedést kezdeményezhet. 

 
(6) Amennyiben a települési képviselő egy konkrét ügyben vizsgálat indítását 

kezdeményezi, abban az esetben a Képviselő-testület felé kell kezdeményeznie az 
adott ügyre nézve felállítandó vizsgálóbizottság létrehozását, amelyről a Képviselő-
testület egyszerű többséggel határozatban dönt. 

 
 

A települési képviselő főbb kötelezettségei 
 
31. § 

 
(1)  A települési képviselő köteles a Képviselő-testület, illetőleg – bizottságba beválasztott 

képviselő esetén – a bizottság ülésén megjelenni és a munkában aktívan részt venni. 
 

(2)  A települési képviselő köteles elháríthatatlan akadályoztatása esetén távolmaradását a 
polgármesternek, illetve a bizottság elnökének előre bejelenteni. 

 
(3)  A települési képviselő köteles a döntéshozatal előtt személyes érintettségét 

bejelenteni. 
 

(4)  A települési képviselő köteles felkérés alapján közreműködni a Képviselő-testület, 
valamint az adott bizottság ténymegállapító, feltáró és egyéb vizsgálataiban. 

 
(5)  A települési képviselő köteles a lakossággal kapcsolatot tartani, jogos kéréseik, 

panaszaik intézését figyelemmel kísérni. 
 

(6)  A települési képviselő köteles képviselői megbízatásához, közéleti tevékenységéhez 
méltó magatartást tanúsítani, életvitelt folytatni. 

 
32. § 
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(1) A települési képviselő köteles tartózkodni képviselői minőségben szerzett, vagy 
tudomására jutott információ saját maga, vagy más előnyére, illetőleg hátrányára 
történő felhasználásától. 
 

(2) A települési képviselő köteles megőrizni képviselői tevékenysége kapcsán 
tudomására jutott állami vagy szolgálati titkot. 

 
(3) A települési képviselő köteles figyelembe venni az Alkotmánynak, a Polgári 

Törvénykönyvnek, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. magántitokra, személyi adatok védelmére 
vonatkozó szabályait.  

 
(4) A titoktartás kötelezettsége a települési képviselő megbízatásának lejárta után is 

fennáll. 
 

(5) A települési képviselők, a bizottsági elnökök tiszteletdíját és a költségtérítéseket 
külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
(6) A települési képviselő magatartásával a testületi ülés rendjét nem zavarhatja, 

„széksértés” esetén a rendzavaró képviselőt az ülés vezetője rendbírsággal sújthatja. 
A bírság mértéke maximum egy havi képviselői tiszteletdíj összege. 

 
 
 

IV. Fejezet 
 

A bizottságok 
 

33. § 
 

(1) A képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi Bizottság (5 fő, ebből 2 fő külsős 
tag), 

 
34. § 

 
(1) A bizottság létszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának 

szempontjai határozzák meg. 
 

(2) A Képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről a 
megalakulásukkor dönt, azonban szükség esetén a polgármester vagy bármely 
képviselő indítványára azt módosíthatja. 

 
(3) A bizottság elnökéül és tagjául a polgármester és az alpolgármester nem választható 

meg. 
 

(4) A polgármester tesz javaslatot a bizottság külső tagjainak megválasztására.  
 

(5) A képviselő-testület nem választhat meg olyan külső tagot, akivel az érintett 
bizottság nem ért egyet. 
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35. § 
 

(1) A Pénzügyi Bizottság látja el az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségét 
vizsgáló teendőket.  
 

(2) Az összeférhetetlenség vizsgálatánál a hozzátartozói minőséget az Ötv. 110. § (1) 
bekezdése alapján kell meghatározni. 
 

(3) A Pénzügyi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát. 
 

(4) A bizottság összetételét, tagjainak nevét és címét a rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
(5) A bizottságok feladat- és hatáskörét az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

36. § 
 

(1) A Képviselő-testület bizottsága előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési 
feladatokat ellátó választott szerv, amely a Képviselő-testület által önkormányzati 
ügyekben döntési jogkörrel is felruházható. 

 
(2) A Képviselő-testület további állandó, illetve ideiglenes (ad hoc) bizottságokat hozhat 

létre. 
 

(3) A Képviselő-testület a fontosabb önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatban 
felmerülő feladatok ellátására a gazdaságossági szempontokra is figyelemmel 
állandó bizottságot hoz létre. 

 
(4) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre, vagy egy feladat 

elvégzésére hozza létre, amely ezt követően automatikusan megszűnik.  
 

(5) Az ideiglenes bizottságra egyebekben értelemszerűen az állandó bizottságra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
 

37. § 
 

(1) A bizottság éves munkaterv alapján működik, melyet tájékoztatás céljából a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 

(2) A bizottság a munkaterv alapján, illetőleg jogszabályi előírás vagy szükség szerint 
ülésezik.  

 
(3) A bizottságot 8 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az 

alpolgármester és a bizottsági tagok 1/3-ának napirendi javaslatot is tartalmazó 
indítványára. 

 
38. § 
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(1) A bizottság ülését az elnök – akadályoztatás esetén a bizottság általa megbízott tagja 
– hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót, és az előterjesztéseket az ülést 
megelőző két munkanappal kézhez kapják. 
 

(2) A bizottsági ülés időpontjáról, a tárgyalandó napirendről a polgármestert, az 
alpolgármestert és a jegyzőt legalább két munkanappal korábban értesíteni kell. 

 
(3) A bizottság tervezett üléseinek időpontjáról, az ülések napirendjéről a képviselőket 

és a lakosságot is tájékoztatni kötelesek a helyben szokásos módon. 
 

(4) A bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülést tartani, a képviselő-testületi zárt ülésre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően, az Ötv. 12. § (4) bekezdésében foglalt 
esetekben kell, illetve lehetséges. 

 
(5) A bizottság határozatképességére, az ülés vezetésére, a tanácskozás rendjére és a 

határozathozatalra a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen 
alkalmazni. 

 
(6) A bizottság tagja a bizottság ülésén köteles részt venni. Amennyiben a tag az éves 

bizottsági ülések számának 50 %-án nem vett részt, úgy a bizottság elnökének 
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a bizottsági tagság megszüntetéséről. 

 
 
39. § 

 
(1) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 
 

(2) A bizottsági döntéshozatalból ki kell zárni azt a tagot, aki az ügy elbírálásában 
érdekelt.  

 
(3) Érdekelt a bizottság tagja akkor, ha a döntés eredménye az általa is képviselt 

természetes, vagy jogi személyt előnyösen vagy hátrányosan érinti, illetőleg ő maga 
is tagja ilyen szervezetnek.  

 
(4) A döntéshozatalból való kizárást bármelyik bizottsági tag kezdeményezheti. A 

kizárásról a bizottság minősített többséggel határoz. 
 

(5) A bizottság hatósági jogkörében – az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – a Ket. szabályai, 
átruházott önkormányzati hatáskörének gyakorlása során az SZMSZ szabályai 
szerinti határozati formában hozza meg döntéseit. Önkormányzati hatósági ügyben a 
kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat egyszerűsített határozat, jogorvoslati 
felhívást és indokolást nem tartalmaz. 

 
(6) A bizottság a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor 

állásfoglalást alakíthat ki. 
 

40. § 
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(1) Az állandó bizottság és az eseti bizottságok között keletkezett feladat- és hatásköri 
összeütközés esetén a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása az irányadó. 
 

(2) A bizottság határozatait a bizottság elnöke, vagy távollétében az általa megbízott 
személy írja alá. 

 
(3) A bizottsági döntések végrehajtásáról, továbbá a működéshez szükséges szakmai, 

technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző – a Polgármesteri 
Hivatal útján – gondoskodik. 

 
(4) A bizottság üléséről két példányban a tanácskozás lényegét és a döntéseket 

tartalmazó jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke ír alá. 
 

(5) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek eredeti példányát és mellékleteit a 
Polgármesteri Hivatal kezeli, évente összefűzi és irattárba helyezi. 

 
(6) A bizottsági jegyzőkönyvek kezelésére, felterjesztésére, a betekintésre az SZMSZ 

28. §-ának szabályai értelemszerűen vonatkoznak az internetes és a könyvtári 
hozzáférést kivéve. 

 
 

V. Fejezet 
 

A polgármester 
 
41. § 

 
(1) A polgármester Petőfibánya község választópolgárai által közvetlen úton 

megválasztott tisztviselő, aki megbízását főállásban látja el. 
 
 

(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 
határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési 
képviselőnek tekintendő. 

 
(3) A polgármester a megválasztását követően, az alakuló ülésen esküt tesz a Képviselő-

testület előtt. Az esküvevő a Helyi Választási Bizottság elnöke. 
 
 

(4) A Képviselő-testület törvényes képviselője a polgármester, aki a képviseleti jog 
esetenkénti ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja. 

 
(5) A polgármester az önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv. 30-35. §-aiban 

meghatározottak alapján látja el. 
 
(6) A polgármester önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit, az 

önkormányzat hivatalának közreműködésével látja el. 
 

42. § 
 

(1) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja a Hivatalt az Ötv. 35. §-ában meghatározottak szerint. 
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(2) A polgármester az Ötv. 35. §-ában meghatározott személyeken túl gyakorolja az 

egyéb munkáltatói jogokat a szociális gondozók és a karbantartó csoport tagjainak 
tekintetében. 

 
(3) A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása, a tisztségek 

esetlegesen egyidejű betöltetlensége esetén a Képviselő-testület összehívására, ülése 
vezetésére a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. 

 
(4) A polgármester további feladatai – a Képviselő-testülettel, illetőleg annak 

intézményeivel kapcsolatban - a testület által elfogadott ciklusprogram céljaival 
összhangban – a következők: 

 
 

a)  biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság előtti 
működését, 

b) segíti a települési képviselők munkáját, 
c) biztosítja a bizottsági tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését, 
d) javaslattételre, véleményezésre legalább 5 nappal előbb megküldi a testületi ülés 

anyagát az érintett bizottságnak, 
e) kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szervezeteivel, annak 

vezetőivel, 
f) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, 
g) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését, 
h) rendszeres időközönként fogadóórát tart. 

 
(5) A polgármester a jogszabályokban és az SZMSZ-ben már tárgyalt hatáskörén 

túlmenően: 
 

 

a) dönt az éves költségvetés összességében 1 %-át meg nem haladó gazdálkodási 
hitelügyletről, 

b) dönt a költségvetési tartalék összességében 10 %-áig terjedő felhasználásáról, 
c) a befektetett eszközök vétele és eladása kivételével megállapodást köt az éves 

költségvetés összességében 1 %-áig terjedő vagyonügyletben, 
d) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, 
e) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek, 
f) a köztisztviselőkkel kapcsolatos egyes munkáltatói jogok tekintetében a Ktv. 

szerint egyetértési jogot gyakorol, 
 

(6) Az (5) bekezdés a), b), c) pontjai esetén a polgármester döntéséről a Képviselő-
testületet soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 

 
 
 

VI. Fejezet 
 

Az alpolgármester 
 

43. § 
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(1) A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára titkos szavazással a Képviselő-
testület megbízatásának időtartalmára – a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ a Képviselő-testületi tagok közül.  
 

(2) Az alpolgármester személyére az alakuló ülésen a polgármester tesz javaslatot. 
 

(3) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. 
 

(4) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
 
 

44. § 
 

(1)  A Képviselő-testület által megválasztott alpolgármester ellátja a polgármester 
általános helyettesítését: 

 
a) A tizenöt napon túli távollét (akadályoztatás) esetén gyakorolja a polgármestert 

megillető jogosítványokat, de nem járhat el, és nem hozhat döntést 30 napon túli 
akadályoztatásig a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott 
hatáskörökben, valamint nem láthatja el az Ötv. 35. § /2/ bekezdésének e) 
pontjában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlását, 
 

b) a polgármester által kialakított munkamegosztásban segíti és koordinálja a 
bizottság munkáját, 

 
c)   teljesíti a Képviselő-testülettől és a polgármestertől önkormányzati ügyekben 

kapott megbízásokat, és azokról beszámol, 
 

d)   a polgármester megbízása alapján képviseli az önkormányzatot. 
 
 

 
VII. Fejezet 

 

 
A jegyző 

 
45. § 

 
(1) A Képviselő-testület az általa kiírt pályázatban meghatározott feltételek, képesítési 

követelmények figyelembevételével nevezi ki a jegyzőt határozatlan időre. 
 

(2) A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a Képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel dönt. 

 
(3) A jegyző az Ötv. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján látja el feladatait, ezen 

túlmenően: 
 

a) a polgármester útmutatásával előkészíti a Képviselő-testület és a bizottság elé 
kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében, 

 

b) tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzatot érintő jogszabályi 
változásokról, beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
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c) véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a 
bizottság elnökének kérésére jogértelmezési kérdésekben, 

 

d) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a bizottság ülésein, igény 
szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, 

 

e) fogadóórát tart, 
 

f) javaslatot tesz a Képviselő-testület döntéseinek felülvizsgálatára, 
 

g) gondoskodik a rendeletek, illetve az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek 
naprakészen tartásáról. 

 

VIII. Fejezet 
 

A Polgármesteri Hivatal 
 
46. § 

 
(1) Az Ötv. 38. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre 

az Önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és 
a végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátására, Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. 
 

(2) A Képviselő-testület az SZMSZ 6. számú mellékleteként külön határozatban 
meghatározza a Hivatal belső szervezeti tagozódását, munka- és ügyfélfogadásának 
rendjét. (Polgármesteri Hivatal Ügyrendje) 

 
(3) A Hivatal a jegyző által készített, képviselő-testületi határozatban szabályozott 

ügyrend szerint működik, amely részletezi a Hivatal feladatait és belső (szervezeti 
egységek és dolgozók közötti) munkamegosztását. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 

 
(5) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
(6) Az Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete határozza meg a 

Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési-, 
fenntartási-, felhalmozási kiadásokat. 

 
 

IX. Fejezet 
 

Hatósági igazgatási társulás 
 

 
47. § 

 
(1) A Képviselő-testület feladatai hatékonyabb, szakszerűbb ellátása érdekében – 

szükség szerint hatósági igazgatási társulásban vehet részt. 
 

(2) A hatósági társulást írásos együttműködési megállapodás hozza létre, amelyben 
rendezni kell a megállapodásban foglaltak végrehajtásával összefüggő főbb 
szabályokat is az Ötv. 41-42. §-ában foglaltak alapján. 
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(3) A megállapodás tartalmára vonatkozóan az Ötv. 42. § (2) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. 
 

(4) A társulásban végzett ügyintézés tapasztalatairól kétévenként tájékoztatni szükséges 
a Képviselő-testületet. 

X. Fejezet 
Intézményi társulás 

 
48. § 

 
(1)  A képviselő-testület megállapodhat más képviselő-testülettel két vagy több települést 

ellátó egy vagy több intézmény közös alapításában, fenntartásában és fejlesztésében. 
 

(2) A közös intézmények fenntartásához az érdekelt képviselő-testületek a településük 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá, illetve – amennyiben ez nem felel meg 
a társulásban részt vevő feleknek – közös megállapodás alapján határozzák meg a 
hozzájárulás mértékét. 

 
(3) Az intézményi társulásra vonatkozóan az Ötv. 43. §-a az irányadó. 

 
(4) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény alapján az Önkormányzat a kistérségi együttműködés hosszú távú 
biztosítására részt vesz a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban. 

 
 

XI. Fejezet 
 

A lakossággal való kapcsolattartási formák 
 
49. § 

 
(1) A Képviselő-testület támogatja a lakossági önszerveződő közösségek tevékenységét, 

illetőleg a közösségekkel együttműködik. 
 

(2) Lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és a helyi 
közösségek számára a helyi ügyekben való részvételre: 

 
-      a fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra, 
- a közvetlen tájékoztatásra, 
- a közérdekű bejelentésre vagy javaslattételre. 

 
(3) Az együttműködés formái: 

 
 

a) a Képviselő-testületi nyilvános ülésén megjelent érdeklődők - az ülésvezető 
engedélyével - felszólalhatnak, 

 

b) közmeghallgatás, 
 

c) falugyűlés, 
 

d) a lakossági kapcsolatok egyéb fórumai, közösségek rendezvényei. 
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(4) A Képviselő-testület – az éves munkatervek megküldésével- az alábbi önszerveződő 

közösségek képviselőinek biztosítja a tanácskozási jogot a Képviselő-testület és 
bizottsága nyilvános ülésein: 

 
a) Bányász Sportegyesület 
b) Horgászegyesület 
c) Helyi pártalapszervezetek 
d) Lövészegyesület  
e) Magyar Rákellenes Liga helyi szervezet 
f) Nyugdíjas Bányász Szakszervezet helyi alapszervezete 
g) Nyugdíjas Klub 
h) Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 
i) Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány (PKTK)  
j) Petőfibányáért Egyesület 
k) Polgárőrség 
l) Vöröskereszt helyi alapszervezete 

 
 

Lakossági fórumok 
 

50. § 
 

(1) Különböző lakossági fórumok szervezéséről a Képviselő-testület a polgármester 
javaslata alapján legkorábban munkatervének elfogadásakor dönt, illetve azt 
bármikor az év folyamán módosíthatja. 
 

(2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal előre 
meghirdetett falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást, illetve négyévente 
cikluszáró falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tart. 

 
(3) A Képviselő-testület meghatározott, konkrét témakörben és általános kérdésekben is 

az év folyamán bármikor meghirdethet közmeghallgatást, falugyűlést. 
 

(4) A közmeghallgatás fontosabb szabályai: 
 
 

a) a közmeghallgatáson a Képviselő-testület tagjainak határozatképes számban kell 
megjelenni, 

 

b) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő 
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerződések képviselői közérdekű 
ügyben a Képviselő-testülethez, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a 
jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. 

 

c) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetlegesen ismertetésre vagy tárgyalásra 
kerülő tárgykörökről a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, és lehetőség szerint 
szórólapon vagy önkormányzati lapban is értesíteni kell a lakosságot a 
rendezvény előtt legalább 5 nappal, 

 

d) a közmeghallgatást a polgármester, vagy az alpolgármester vezeti, 
 

e) a közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a Képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, 
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f) a közmeghallgatáson előterjesztett közérdekű kérdéseket és javaslatokat a 
jogszabályokban előírt módon kell intézni. Az érdekelteket tájékoztatni kell az 
elintézés módjáról, eredményéről. 

 
(5)  A falugyűlés legfontosabb szabályai: 
 

a) a falugyűlés, a lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, 
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja. 

 

b) a gyűlés helyéről, idejéről, az esetlegesen ismertetésre, vagy tárgyalásra kerülő 
tárgykörökről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és lehetőség szerint 
szórólapon vagy önkormányzati lapban is értesíteni kell a lakosságot legalább 5 
nappal a fórum előtt, 

 

c) a gyűlést a Képviselő-testület által kijelölt személy vezeti, melyre meg kell hívni 
a Képviselő-testület tagjain kívül a jegyzőt, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, 
az intézmények vezetőit, 

 
d) a gyűlésről jegyzőkönyv készül, melynek vezettetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

e) a falugyűlésen megjelentek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi 
véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

 
 

XII. Fejezet 
 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
 
51. § 

 
(1) A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre az Ötv. 45-50. §-ait kell alkalmazni. 
 
(2) Helyi népszavazást a Képviselő-testület köteles kitűzni, amennyiben a településen 

élő választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezi. 
 
(3) Népi kezdeményezést a település választópolgárainak legalább 5 %-a a 

polgármesternél terjeszthet elő. Ebben az esetben a Képviselő-testület a népi 
kezdeményezést köteles napirendjére tűzni és 30 napon belül megtárgyalni. 

 
(4) A helyi népszavazás elrendelésére, kitűzésére a népszavazás lebonyolítatására, 

értékelésére, és jogorvoslati eljárásra a választási eljárásról szóló 1997 évi C. tv. (a 
továbbiakban: Ve.) és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni. 

 
(5) A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 

képviselő-testületi határozat kihirdetésének helyben szokásos módja Polgármesteri 
Hivatalban lévő önkormányzati hirdetőtáblán és a település több pontján történő 
kifüggesztés. 

 
 
 

XIII. Fejezet 
 

Az önkormányzat gazdasági alapjai 
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Az önkormányzat gazdálkodása 

 
52. § 

 
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért az Ötv. 90. § (1) bekezdésének 

megfelelően a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester 
a felelős. 
 

(2) Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan az Ötv. 88-90. §-ainak előírásai 
alapján kell eljárni. 

 
(3) Az Önkormányzat fizetésképtelenné válását a hitelezők kérelmére bíróság állapítja 

meg. 
 

(4) A fizetésképesség helyreállítása érdekében az Önkormányzat köteles felfüggeszteni a 
hatósági, és az alapvető lakossági közszolgáltatások kivételével a feladatok 
finanszírozását. 

 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséről rendeletet alkot, a 

végrehajtásáról szóló éves beszámolót /zárszámadás/ rendeleti formában fogadja el. 
A féléves beszámoló és az I.-III. negyedéves tájékoztató elfogadása határozati 
formában történik. 

 
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 

végrehajtásáról szóló negyedéves, féléves, éves beszámolók készítésekor a 
költségvetési előirányzatok szükséges módosítását saját hatáskörében hagyja jóvá. 

 
 

53. § 
 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad 
pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok és az SZMSZ 
figyelembe vételével saját hatáskörében döntsön, melyről a Képviselő-testületet 
folyamatosan tájékoztatni szükséges. 

 
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. E 

körben különösen: 
 

a) A Pénzügyminisztérium által előírt módon elkészíti a költségvetési tájékoztatót, 
a költségvetési beszámolót, valamint a havi, negyedéves pénzforgalmi 
információs jelentést, és mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére, 

b) beszedi az Önkormányzat saját bevételeit, 
c) megigényli a címzett- és céltámogatásokat, 
d) gondoskodik az Önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények 

pénzellátásáról, 
e) biztosítja az Önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének 

szabályszerű vezetését, s ezen belül kialakítja a saját, valamint az intézmények 
könyvvitelének számlarendjét, 

f) biztosítja az Önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását. 
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g) kétévente elkészíti az Önkormányzat vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi 
költségvetési beszámolóhoz, 

h) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját kezelő pénzintézeten 
keresztül gondoskodik az Önkormányzat tartozásainak és az Önkormányzat 
intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről. 
 

 

(3)  Az Önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények önállóan működő 
intézmények, a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeiket azonban csak a 
Polgármesteri Hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. 
 

(4)  A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által finanszírozott intézmények 
vezetői a kisösszegű készpénz-kifizetéseiket a házi pénztárban kezelt állományból a 
pénzkezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint teljesítik. 

 
54. § 

 
(1) A polgármester dönthet az Önkormányzat bruttó 2.000 eFt értéket meg nem haladó 

beruházása, kivitelezése, szolgáltatás igénybevétele megrendeléséről. Ezen értékhatár 
felett köteles a Képviselő-testület döntéshozatalához több kivitelező árajánlatát 
megkérni. Azonos árajánlat esetén a helyi ajánlattevő elsőbbséget élvez. 
 

(2) Rendkívüli helyzetben a több árajánlat megkérése alól a Képviselő-testület 
felmentést adhat utólagos tájékoztatás és elszámolás mellett. 

 
(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásokra, 

árubeszerzésekre, amelyekre az eljárás lefolytatása a Közbeszerzési tv. szabályai 
szerint kötelező. 

 
 

Az önkormányzati vagyon 
 

55. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, 
elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetve más célú 
hasznosítására külön rendeletet alkot. 
 

(2) A polgármester évente, számszaki adatokkal köteles tájékoztatni a lakosságot az 
önkormányzati vagyon alakulásáról. 

 
 
 

Az önkormányzati költségvetés 
 

56. § 
 
(1) A Képviselő-testület költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés 

összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulások mértéké a költségvetési törvény 
határozza meg. 
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(2) A költségvetési rendelet megalkotása egy fordulóban történik. 

 
(3) A költségvetési rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé.  
 

(4) A költségvetési rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság előzetesen kötelezően 
megtárgyalja. 

 
(5) A zárszámadási rendelet tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (3) 

bekezdésben leírt szabályok az irányadók. 
 
 

Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése 
 

 
57. § 

 
(1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 
(2) Az önkormányzati intézmények gazdálkodásának ellenőrzését a Képviselő-testület 

látja el. 
 

(3) A Képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről kistérségi társulás keretén 
belül jogszabályban meghatározott képesítésű független, külső belső ellenőr cég 
(Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott Vincent Auditor Kft.) 
útján, annak megbízásával gondoskodik. 

 
(4) A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzatnál és intézményeinél: 

 
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 

éves beszámoló tervezeteit, 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 

saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 
d) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és 

bizonylati fegyelem érvényesülését. 
 

 
XIV. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 

 
58. § 

 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

(3) Hatályba-lépésével a 13/2007.(IV.12.) rendelet és az azt módosító 21/2007.(VIII.30.), a 
7/2008.(III.04.), a 16/2008.(V.29.), és a 16/2010.(XI.14.) önkormányzati rendeletek 
hatályukat vesztik. 
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(4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő 

kifüggesztéssel történik. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva                                     Dr. Gyirán Viktor  
          Polgármester                                   Jegyző 
 

 
 

Az SZMSZ 1. számú melléklete 
 

A Képviselő-testület és Szervei által használt  
bélyegzők lenyomatai 

 
 

1./ Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
 
 
 
 
 
2./ Petőfibánya Község Polgármesteri Hivatala: 
 
 
 
 
 
 
3./ Petőfibánya Község Polgármestere: 
 
 
 
 
 
 
4./ Petőfibánya Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője: 
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Az SZMSZ 2. számú melléklete 

 

 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselőtestülete tagjainak névsora és lakcíme 
 

Juhászné Barkóczy Éva   3023 Petőfibánya, Hársfa utca 2.          polgármester 
Székelyné Szécsy Judit   3023 Petőfibánya, Szabadság út 15.          alpolgármester 
Ambrus Zoltán    3023 Petőfibánya, Deák Ferenc út 4. 
Mizser László    3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 12. 
Nagy Katalin    3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc út 4.   
Papp Tamás    3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. Fsz. 2. 
Ruzsom Lajos    3023 Petőfibánya, Apci út 14.  

 
 
 

Az SZMSZ. 3. számú melléklete 
 

A bizottságok tagjainak névsora és lakcíme 
 

Pénzügyi Bizottság 
 

Ruzsom Lajos   3023 Petőfibánya, Apci út 14.   elnök 
Mizser László   3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 12. 
Papp Tamás   3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. Fsz. 2. 
Dorner Gábor  3023 Petőfibánya, Fenyőfa utca 58. 
Bodáné Kókai Ilona 3023 Petőfibánya, Deák F.u.1.fsz.4. 

 
 
 

Az SZMSZ 4. számú melléklete 
A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei 

 
 

A Polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében: 
 

- dönt az éves költségvetés összesen 1 %-át meg nem haladó gazdálkodási (likviditási) 
hitelügyletekről, 

 
- dönthet a költségvetési tartalék összesen 10 %-áig  terjedő felhasználásáról, 
 
- megállapodást köt az éves költségvetés összesen 1 %-áig terjedő vagyonügyletekben, 

 
- az önkormányzat megtakarított szabad pénzeszközeit lejáratkor a mindenkori legjobb 

kondíciókat ajánló pénzintézetnél köti le, 
 
- gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, 

értékesítésével vagy megsemmisítésével, továbbá az emberre egészségügyi 
szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség 
tüneteit mutató vagy arra gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával 
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kapcsolatos feladatok ellátásáról a beruházást igénylő döntések kivételével. Ez a 
hatáskör kiterjed a szerződéskötésre is, amennyiben a feladatra munkaszerződéssel 
dolgozó, vagy polgári jogi szerződéssel vállalkozót szükséges alkalmazni. 
 

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat a védőnők és a családgondozó-családsegítő 
kivételével az önkormányzatnál nem intézményi keretek között foglalkoztatott 
közalkalmazottak és munkatörvénykönyve szerinti munkavállalók felett. 

 
- engedélyezi a közterület eltérő használatát. 

 
 
Átruházott hatáskörben ellátja a Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi törvényekből 
adódó következő kötelező feladatait, hatósági hatáskörét 
 

a) Dönt a hajléktalanok és elemi károsultak átmeneti ellátásáról. 
b) Sürgős szükség esetén átmeneti segélyt állapít meg. 
c) Dönt a kamatmentes szociális kölcsön folyósításáról. 
d) Dönt a köztemetés elrendeléséről, költségei megtéríttetésére kötelezésről.  
e) Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 
f) Dönt a személyes gondoskodási formák (szociális étkeztetés és házi 

segítségnyújtás) igénybevételéről. 
g) Megállapítja a méltányossági ápolási díjra való jogosultságot, felülvizsgálja, 

megszünteti az ellátást, kötelezhet a jogtalanul felvett ápolási díj visszafizetésére. 
h) Megállapítja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, hatósági 

bizonyítványban igazolja a járulékalapot. 
i) Dönt a normatív és helyi méltányossági lakásfenntartási támogatásról 

 
 
 

Az SZMSZ 5. számú melléklete 
Az állandó bizottság feladat- és hatásköre 

 
Pénzügyi Bizottság 
 
Előkészíti, véleményezi és ellenőrzi a Képviselő-testület elé kerülő pénzügyi- gazdálkodási 
témájú előterjesztéseket, különösen:   
 

- az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tervezetét, 
- az önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét, 
- véleményezi az éves költségvetés 1 %-át meghaladó gazdálkodási és bármely összegű 

fejlesztési hitelfelvételt, vizsgálja annak indokait és gazdasági megalapozottságát, 
- ellenőrizheti a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a pénzügyi gazdálkodású 

szabályzatok érvényesülését, betartását, a gazdálkodás menetét, szabályszerűségét, 
- tájékoztatást kérhet a Képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített 

egyesületektől, szervezetektől, személyektől a felhasználásra vonatkozóan, 
- jelentést kérhet a Képviselő-testület részére az ellenőrzése, vizsgálódása kapcsán 

keletkezett tapasztalatairól, 
- a bizottság vagy tagjai részt vesznek az önkormányzat által meghirdetett 

versenytárgyaláson, 
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- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását (különös tekintettel a saját 
bevételekre), a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, javaslatot 
tesz a törzsvagyonból kivonásra 

- véleményezi: az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapítását, belépés, 
összeolvadás, kilépés, megszűnés indokoltságát, 

- véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és 
megszűnésének indokoltságát, 

- javaslatot tesz kommunális és közüzemi díjak mértékére, közterület használati díjak, 
tarifák stb. összegére, 

- véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, 
vállalkozásba vitelét, más célú hasznosítását, 

- javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználására, 
- előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendeletek tervezetét, illetve 

részt vesz azok kidolgozásában, 
- folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosításra, illetve új 
szabályzat alkotására, 

- kezdeményezi valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását, 
- véleményezi a Képviselő-testület jegyzőkönyve kiigazításának kérését, 
- véleményezi a közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony létesítésére, magasabb 

vezetői megbízás adására vonatkozó, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó beérkezett 
pályázatokat, 

- véleményt nyilváníthat az önkormányzati intézmények vezetői által meghirdetett 
álláspályázatokra jelentkezők alkalmasságáról, 

- gyakorolja az elnöke révén a polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogokat és 
kötelezettségeket. 

 
 
 
 

Az SZMSZ 6. sz. melléklete  
 

      A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hoz létre, Polgármesteri 
Hivatal elnevezéssel. A Polgármesteri Hivatal működésének alapvető szabályozását a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A belső 
szervezeti tagozódásra, a dolgozók munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére a Képviselő-
testület a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Polgármesteri Hivatalának ügyrendje 

 
I.  FEJEZET  

 
A Polgármesteri Hivatal jogállása, szervezeti felépítése 

 
1. § 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, mely a 

polgármester irányításával és a jegyző vezetésével látja el feladatait. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodását tekintve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
(3) A Hivatal megnevezése, székhelye: 
 
                     Petőfibánya Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
                     3023 Petőfibánya Bánya út 3. 

 
2. § 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

- Polgármester 
- Jegyző 
- Igazgatási Csoport 
- Pénzügyi Csoport 

 
(2) A polgármester és a jegyző feladatait a Képviselő-testület SZMSZ-e részletesen 

tartalmazza. 
 

3. § 
 

A Polgármesteri Hivatal a szükséges munkamegosztás és az eredményesebb, hatékonyabb 
munkavégzés céljából az alábbi egységekből áll: 
 
 (1) Igazgatási Csoport 
 

- Az anyakönyvi-, népesség- és lakcím- nyilvántartási-, gyámügyi- és szociális-, 
lakásügyi-, építésügyi-, adóügyi-, szabálysértési-, igazgatási- a Képviselő-testülettel és 
bizottságaival összefüggő szervezési-, valamint iktatási, ügyirat kezelési és leíró 
feladatok ellátására. 
 

- A csoport közvetlenül a jegyző vezetése alatt áll. 
 
(2) Pénzügyi Csoport  
 

- Az Önkormányzat költségvetésnek és beszámolójának elkészítése pénzügyi és 
számviteli feladatainak ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése, munkaügyi 
feladatok elvégzése, intézményekkel gazdálkodási feladatok összehangolása és egyéb 
pénzügyi feladatok ellátása. 
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- A csoport közvetlenül a jegyző vezetése alatt áll. A szakmai irányítást a jegyző által 

kijelölt személy látja el visszavonásig a polgármester egyetértésével. 
 

II. F E J E Z E T 
 

A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése, működése 
 

4. § 
 
(1)  A Polgármesteri Hivatalt a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 

jogkörben a polgármester irányítja. A polgármester SZMSZ szerinti, 15 napon túli 
távolléte esetén az irányítási jogosítványok az alpolgármestert illetik meg. 

 
5. § 

 
(1) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti és gyakorolja a munkáltatói jogokat és 

kötelezettségeket a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében. 
 
(2) A jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működésében a törvényesség, a szakmai 

tudás, az ügyek határidőben, pontos és udvarias intézésének biztosításáról. Ennek 
érdekében a jegyző és a polgármester legalább háromhavonta munkaértekezletet tart az 
általános tapasztalatok megbeszélésére, lehetőséget adva az ügyintézők újító, jobbító 
kezdeményezései, problémái felvetésére. 

 
(3) Az ügyintézők szakmai képzettségének érdekében a jegyző gondoskodik az egyéni és 

csoportos továbbképzésről, tájékoztatást ad a jogszabályváltozásokról, naprakész 
joganyagot és segédleteket biztosít. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői kötelesek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 37-38. §-ában előírtak szerint szakszerűen, 
pártatlanul, igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint, felettesük utasításának 
megfelelően eljárni. 

 
(5) A Hivatal ügyintézőinek feladatait a jegyző által meghatározott munkaköri leírás 

tartalmazza. 
 
(6) A Polgármesteri Hivatal dolgozói munkaidőben munkakörükhöz nem tartozó 

tevékenységet, szolgáltatást nem folytathatnak. 
 
(7) A jegyző a polgármesternek rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal és 

egységei működéséről. 
 

6. § 
 

A Polgármesteri Hivatal működése 
 

(1) A munkarend: 
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra. 
 
a) Munkarendje:    
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 - hétfőtől csütörtökig        7,30-16,00 óráig 
 - pénteken                         7,30-13,30 óráig tart. 

 
Ha a munkaidő a 6 órát meghaladja, a munkaközi szünet napi 30 perc, amelynek kiadása 
12,00-13,00 óra között történik. A Ktv. 40/A. § szerint minden további 3 óra 
munkavégzés után a köztisztviselő részére legalább 20 perc munkaközi szünetet kell 
biztosítani. 

 
b) Munkarenden kívüli időben munkáltatói utasításra végzett túlmunka esetén a jegyző a 

Ktv. szerinti időtartamú szabadidőt biztosít, melyet lehetőség szerint a túlmunkavégzést 
követő héten igénybe kell venni. Jegyzői utasítás, illetve engedély nélkül a Hivatalban 
munkaidő után túlmunka nem végezhető, az irodahelyiségeket be kell zárni. 

 
c) A Polgármesteri Hivatal dolgozói munkavégzésük idejét „jelenléti íven” vezetik, 

melyben a Polgármesteri Hivatalba érkezés, illetve távozás időpontját, a hivatalos 
távollét, a túlóra  és a szabadság idejét is jelezni kell. Munkaidőben a Polgármesteri 
Hivatal csak a polgármester vagy a jegyző előzetes engedélyével hagyható el. 

 
(2) Az ügyfélfogadás rendje: 
 

a) A Hivatal az ügyek döntésre előkészítése, végrehajtása nyugodt, operatív 
körülményeinek megteremtése érdekében az ügyfélfogadást a következők szerint 
biztosítja: 

 
- hétfőn:                   8,00 – 12,00-ig 
- kedden:                 8,00 – 12,00-ig       l3,00 – 16,00-ig 
- szerdán:                     ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS 
- csütörtökön:          8,00 – 12,00-ig       13,00 – 16,00-ig 
- pénteken:               8,00 – 12,00-ig   

    
b) Ügyfélfogadási időn kívül a sürgős és halaszthatatlan ügyek intézésén felül az 

ügyfélfogadás szünetel. A távoli településről érkezetteket ügyfélfogadási időn túl is 
fogadni kell. 
 

c) A polgármester ügyfélfogadási rendje: 
- hétfőn:                   8,00 – 12,00-ig 
-  csütörtökön:          8,00 – 12,00-ig   

 
d) A jegyző ügyfélfogadási rendje: hétfő, kedd, csütörtök napokon a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélfogadási rendjében e napoknak megfelelő időtartam szerint. 
 

e) A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor, az önkormányzati 
intézmények vezetőit ügyfélfogadási időn kívül is – lehetőleg előre egyeztetett 
időpontban – fogadni kell. 

 
f) A lakosságot az ügyfélfogadás rendjéről széleskörűen tájékoztatni szükséges. 
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III. F E J E Z E T 
 

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok 
 

7. § 
 

A helyettesítés szabályozása 
 

(1) Tartós távollét esetén, szabadság vagy betegség idejére az ügyintézők munkaköri leírásuk 
szerint helyettesítik egymást. A technikai dolgozó helyettesítését a Pénzügyi Csoport 
szervezi. 

 
8. § 

 
Az ügyiratkezelés, szignálás 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelése központosított, mely az egész szervezetre végzi 

az ügyiratok iktatását, irattározását és szükség esetben postázását. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett postaküldemények felbontását a polgármester és a 

jegyző, illetve a pénzügyi csoport szakmai vezetője - lehetőség szerint - együtt végzi.  
 
(3) Nem tekintendő személyre szóló küldeménynek, így felbontandó az a levél, egyéb 

küldemény, melyen az ügyintéző neve és a Polgármesteri Hivatal elnevezés együtt 
szerepel. 

 
(4) A postabontás során az iratot a jegyző vagy a polgármester szignálja az ügyintézőkre, 

utalva esetleges előzményére, elintézésének határidejére, sürgős eljárás szükségességére. 
 
(5) Az utasításokat az ügyintéző köteles figyelembe venni. 
 

9. § 
 

(1) Az ügyiratokat az iktató az „előadói munkanaplóba” történő bevezetéssel adja át az 
ügyintézőnek, legkésőbb az iktatást követő napon. 

 
(2) A Ket. 29. § (3) bek. szerint szükséges az eljárás megindításáról szóló értesítést az 

ügyintéző készíti el, íratja alá és tértivevénnyel megküldi az ügyfél, ellenérdekű vagy 
érintett ügyfél részére. 

 
(3) Az ügyintéző az ügyirat átvételét aláírásával igazolja, ezt követően köteles a sürgős 

ügyeket soron kívül, az egyéb ügyeket határidőben elintézni, az iratok átvételét követően 
azonnal megtenni a szükséges közbeeső intézkedéseket (értesítés, idézés, megkeresés, 
iratpótlás, stb.). 

 
(4) Az elintézett ügyiratokat az ügyintéző köteles az ügyirat kezelési szabályok betartásával 

irattározásra a központi ügyiratkezelőhöz visszajuttatni, melyet az előadói 
munkanaplójában igazol. A folyamatban lévő ügyeket az irodákban lehetőleg zárható 
szekrényben kell tartani. Köteles a köztisztviselő az ügyiratot úgy kezelni, hogy abból 
adatok illetéktelenek tudomására ne juthassanak. 
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(5) Az ügyiratok eltérő kezelése következtében az elvesztése miatt a dolgozó felel. 
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat bélyegzőit az SZMSZ melléklete tartalmazza. A bélyegzők rendeléséről 
a jegyző, nyilvántartásáról és átvételéről a munkaköri leírásában azzal megbízott 
köztisztviselő gondoskodik. 

 
(2) A bélyegzőfelelős a használatba adás során a bélyegzőlenyomat mellett az átvevővel az 

alábbi nyilatkozatot íratja alá: „Alulírott a mai napon az alábbi lenyomatú bélyegzőt 
használatra és megőrzésre átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegző illetéktelenek 
kezébe ne kerüljön. A bélyegzőt kizárólag hivatali célra, rendeltetésének megfelelően 
használom (bélyegző lenyomat, dátum, aláírás).” 

 
(3) A bélyegző használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző 

jogszerű használatáért, azt köteles munkaidőn kívül szekrényben, fiókban tartani. Ha a 
dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszti, köteles a jegyzővel azonnal írásban közölni. 

 
(4) A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét kivizsgálni és a 

megsemmisítési eljárást lefolytatni. 
 
(5) Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé vált bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele 

mellett meg kell semmisíteni. 
 
(6) A bélyegzők meglétét évenként ellenőrizni kell, az ellenőrzés tényét a nyilvántartásba kell 

jegyezni. 
 
(7) A dolgozó köteles a bélyegzőt visszaadni, ha munkaviszonya megszűnik. 
 

11. § 
 

(1) Az aláírás (kiadmányozás) rendjét hatáskörükben a polgármester és a jegyző utasítási 
formában szabályozzák. 
 

(2) A pénzkifizetések utalványozásánál a polgármester minden kifizetést jogosult 
utalványozni. Távollétében a jegyző utalványoz. Az ellenjegyzésre a jegyző és a 
pénzintézeti bejelentés szerinti ügyintézők jogosultak. 

 
(3) Cégszerű aláírásra az utalványozásra és ellenjegyzésre bejelentett személyek a 

bejelentésben szereplő módon jogosultak. 
 
 

12. § 
 

(1) A Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételre köteles az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-ában meghatározott 
közszolgálatban álló személy. 
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IV. F E J E Z E T 

 
Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) Jelen határozat elfogadása napján lép hatályba. 
(2) Hatálybalépésével a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 88/2007.(IV.11.) 

Képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Az SZMSZ 7. sz. melléklete  
 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ 
ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA 
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A költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 
 

 
 
 

1 

Intézményi 
bevételek és 
kiadások tervezése  

292/2009. 
(XII.19.) 
Korm. r. 
SZMSZ 
Kollektív 
szerződés 
Ügyrend 

Előkészítő: számviteli 
dolgozók 
Koordináló: 
polgármester, jegyző 
 

Költségvetési 
javaslat 
elkészítése 

Felelős: jegyző  
 

Tárgyév 
nov. 30.  
a követ-
kező évre 
 

nincs nincs nincs nincs  

 
 

2 

Önkormányzati 
költségvetés 
koncepciójának 
elkészítése  

292/2009. 
(XII.19.) 
Korm. r. 
SZMSZ 
Kollektív 
szerződés 
Ügyrend 

Előkészítő: számviteli 
dolgozók,  
Koordináló: 
polgármester, jegyző 
 

Költségvetési 
javaslat 
elkészítése 

Felelős: jegyző 
 

Tárgyév 
nov. 30.  
a követ-
kező évre 
 

nincs nincs nincs  nincs 
 

 
 

3 

Intézmények, és 
önkormányzatok 
részben önálló 
intézményei 
költségvetési 
javaslatának 
elkészítése  

292/2009. 
(XII.19.) 
Korm. r. 
SZMSZ 
Kollektív 
szerződés 
Ügyrend 

Előkészítő: részben 
önálló int. vezetői  
Koordináló: jegyző 
 

Költségvetési 
javaslat 
elkészítése 

Felelős: részben 
önálló 
int.vezetői, 
jegyző 
 

Tárgyév 
nov. 30.  
a követ-
kező évre 
 

nincs  nincs nincs nincs 

 
 

4 

A képviselő- 
testület, közgyűlés 
jóváhagyja a  
költségvetési 
koncepciót  

292/2009. 
(XII.19.) 
Korm. r. 
SZMSZ 
 

Előkészítő: pénzügyi, 
bizottság 
Koordináló: 
polgármester 
jegyző 
 

Költségvetési 
rendelet 
elkészítése  

Felelős: jegyző 
 

Tárgyév 
február 
15. 
 

nincs  nincs nincs nincs 

 
 

5 

Az intézmények, 
önkormányzat 
elkészítik végleges 
költségvetésüket 

292/2009. 
(XII.19.) 
Korm. r. 
SZMSZ 
Ügyrend 

Végrehajtó: 
számviteli dolgozók 
Koordináló: jegyző 
 

Elemi 
költségvetés 
elkészítése 

Felelős:  
 
jegyző 
 

Tárgyév 
február 
28. 
 

nincs  Ügyrendben  
leírtak szerint 

nincs Az eredeti 
előirányzatokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni  kell. 
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Befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala 
 

 
 
 

1 

Állomány- 
növekedés 
(vásárlás, átadás, 
felújítás, stb.) 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: kontírozó 
könyvelő 
Végrehajtó: analitikus 
könyvelő 

Bevételezési 
bizonylat, 
Üzembe- 
helyezési jzk. 
Nyilvántartó 
karton 

Felelős: jegyző 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 
 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

negyedévenként 
összesítő feladás a 
főkönyvi 
könyvelés felé 
 

 
 
 
 
 

2 

 
Állomány 
csökkenés  
(értékcsökkenés, 
értékvesztés,  
selejt, hiány, stb.) 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: analitikus 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: analitikus 
könyvelő 

Összesítő 
feladások, 
különféle 
jegyzőköny-
vek 

Felelős: jegyző 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

Écs: 
negyed-
évet 
követő 15. 
nap 
Egyéb: 
évet 
követő 
január 31 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

nincs negyedévenként, 
illetve szükség 
szerint összesítő 
feladás a főkönyvi 
könyvelés felé 
 

 
 
 

3 

 
Befektetett 
eszközök 
értékesítése 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: analitikus 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Állomány-
csökkenési 
bizonylat és 
számla 
kiállítása 

 
Felelős: jegyző 

 
Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Könyvvezetésben  
a bevétel 
megjelenik.  

 
 
 
 
 
 

Készletek, követelések, értékpapírok ellenőrzési nyomvonala 
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1 

Állomány- 
növekedés 
(vásárlás, átadás, 
felújítás, stb.) 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: kontírozó 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: analitikus 
könyvelő 

Bevételezési 
bizonylat, 
Nyilvántartó 
karton 

Felelős: jegyző 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 
 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

negyedévenként 
összesítő feladás a 
főkönyvi 
könyvelés felé 
 

 
 
 
 
 

2 

 
Állomány 
csökkenés  
(értékvesztés,  
selejt, hiány, stb.) 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: analitikus 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: analitikus 
könyvelő 

Összesítő 
feladások, 
különféle 
jegyzőkönyve
k 

Felelős: jegyző 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

Écs: 
negyed-
évet 
követő 15. 
nap 
Egyéb: 
évet 
követő 
január 31 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

nincs negyedévenként, 
illetve szükség 
szerint összesítő 
feladás a főkönyvi 
könyvelés felé 
 

 
3 

 
Készletek, 
értékesítése 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: analitikus 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Készlet-
csökkenési 
bizonylat és 
számla 
kiállítása 

 
Felelős: jegyző 
 

 
Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Az analitikus 
nyilvántartásból ki 
kell vezetni. 
A főkönyvi 
könyvelésben  
a bevételt 
könyvelni kell.  

 
4 

 
Értékpapírok 
értékesítése 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: analitikus 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Kiadási pb. 
kiállítása az 
értékpapír 
kivezetéséről 

 
Felelős: jegyző 
 

 
Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Az analitikus 
nyilvántartásból ki 
kell vezetni. 
A főkönyvi 
könyvelésben  
a bevételt 
könyvelni kell.  
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5 
 
Követelések 
adósok, vevők  
nyilvántartásba 
vétele 
 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

 
számla vagy 
nyugta 
kiállítása 

 
Felelős: 
élelmezésvezető 
számviteli 
dolgozó 
 

 
Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Az analitikus 
nyilvántartásban 
könyvelni kell.  

 
6. 
 

 
Adósok, vevők  
Állomány-
változása 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Összesítő 
feladás, 
jegyzék 
elkészítése 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 

Negyed-
évet/ évet  
követő 15. 
nap 

Ellenőrzés: 
gazdasági 
vezető 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

nincs A főkönyvi 
könyvelésben az 
állományváltozást 
könyvelni kell 

 
7 

Különféle kapott 
kölcsönök, 
támogatások 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r.  
Szerződés 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Szerződések 
elkészítése 

Felelős:  jegyző 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Az analitikus 
nyilvántartásban 
és főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 
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Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 
 

 
1 

Pénztári be és 
kifizetések 
elszámolása 

Pénzkezelési 
szabályzat 
Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: pénztáros 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: pénztáros 

Bevételi és 
kiadási 
pénztár-
bizonylat 
kiállítása  

Felelős: 
pénztáros 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrend 
szerint  

Ügyrend 
szerint 

Pénztár Naponta, vagy 
időszakonként a 
főkönyvben a 
pénztárzárás 
alapján könyvelni 
kell 
 

 
2 

Bankszámlára 
befolyt bevételek 
és teljesített 
kiadások 

Számlarend,  
Ügyrend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: kontírozó 
könyvelő 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: főkönyvi 
könyvelő 

Utalvány-
rendelet 
kiállítása 

Felelős: 
főkönyvi 
könyvelő 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrend 
szerint 

Ügyrend 
szerint 

Bank  Naponta a banki 
kivonatok alapján 
a bevételeket és 
kiadásokat 
könyvelni kell 

 
Kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala 

 
 

1 
 
Szállítók  
nyilvántartásba 
vétele 
 

 
Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Utalvány-
rendelet  
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: ügyrend 
szerint 

 
Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

nincs Az analitikus 
nyilvántartásban a 
kötelezettségnöve
kedést  
könyvelni kell  

 
2 
 

 
Szállítók  
állomány-
változása 
 

   
Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Összesítő 
feladás, 
jegyzék 
elkészítése 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Negyed-
évet/ évet  
követő 15. 
nap 

Ellenőrzés: 
gazdasági 
vezető 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

nincs A főkönyvi 
könyvelésben az 
állomány 
változást 
könyvelni kell 

 
3 

Munkavállalókkal 
kapcsolatos 
kötelezettségek 
(növekedés, 
csökkenés) 

Számlarend 
SZMSZ 
Kollektív 
szerződés 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm.r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Határozat, 
jegyzőkönyv 
elkészítése 

Felelős: jegyző  
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Az analitikus 
nyilvántartásban 
és főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 
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4 

Különféle 
kölcsönök, 
támogatások 

Számlarend, 
Szerződés 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozó 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
számviteli dolgozó 

Különféle 
szerződések 
elkészítése 

Felelős: jegyző  
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 
 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

Az analitikus 
nyilvántartásban 
és főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 

 
Személyi juttatások  

 
1 

Személyi jellegű 
kiadások 
elszámolása  

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Utalvány-
rendelet 
kiállítása, 
bértabló 
elkészítése, 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettségvál
laló ügyrend 
szerint 
 

Folyama-
tos 
 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
2 

 Munkaadót 
terhelő járulékok 
elszámolása  

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
SZJA tv. 
TB. jogszab. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántartás 
alapján 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 
 

Tárgyhó-
napot 
követő 
20-ig 
 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 
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Dologi kiadások 
 

1 
 
 
 
 
 

Anyag, készlet 
beszerzés 
költségkénti 
elszámolása 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
Anyaggaz-
dálkodási 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Utalvány-
rendelet, 
Kiadási 
pénztár-
bizonylat 
kiállítása 
 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 
 
 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
2 
 
 
 

 

Szolgáltatási 
kiadások 
elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Utalvány-
rendelet, 
Kiadási 
pénztárbi-
zonylat 
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
3 
 
 

 

Különféle dologi 
kiadások 
elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Utalvány-
rendelet, 
Kiadási 
pénztár- 
bizonylat 
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
4 
 
 
 

 

Beszerzéshez 
kapcsolódó 
általános forgalmi 
adó kiadások 
elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
ÁFA tv. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

ÁFA analitika 
 
 

Felelős: 
analitikus 
nyilvántartó 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Folyama-
tos 

Ellenőrzés: 
gazdasági 
vezető  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
5 
 
 
 

 

Egyéb folyó 
kiadások 
elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Utalvány-
rendelet, 
Kiadási 
pénztár- 
bizonylat 
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
6 
 

Ellátottak pénzbeli 
juttatásainak 
elszámolása 

Számlarend 
Pénzkezelési 
szabályzat 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 

Utalvány-
rendelet, 
Kiadási 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A kiadásokat a 
főkönyvi 
könyvelésben 
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249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

pénztárbi-
zonylat 
kiállítása 

Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

könyvelni kell. 

 
Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 

 

Intézményi működési bevételek  
 

1 
Alaptevékenység, 
sajátos 
tevékenység, 
vállalkozási 
tevékenység 
bevétele 

Számlarend, 
Önköltség-
számítási 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Számla, 
nyugta, 
bevételi 
pénztár-
bizonylat 
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A bevételeket a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
2 

A bevételhez 
kapcsolódó 
általános forgalmi 
adó elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
ÁFA tv. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Számla, 
nyugta, 
bevételi 
pénztár-
bizonylat 
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 
 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A bevételeket a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  
 

1 
Felhalmozási és 
tőkejellegű 
bevételek 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Számla, 
nyugta, 
bevételi 
pénztár-
bizonylat 
kiállítása 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A bevételeket a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
2 

A bevételhez 
kapcsolódó 
általános forgalmi 
adó elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
ÁFA tv. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Számla, 
nyugta, 
bevételi 
pénztár-
bizonylat 
kiállítása 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank vagy 
pénztár 

A bevételeket a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 
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Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek  

 
 

1 
Felügyeleti 
szervtől kapott  
költségvetési  
támogatás 
elszámolása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Előirányzat 
felhasználási 
terv  
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank  A kapott 
támogatást a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
2 

Egyéb kapott 
támogatás 
elszámolása 
(pályázat) 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
Szerződés 

Előkészítő: számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Pályázat i 
szerződés 
elkészítése 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Folyama-
tos 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Ügyrendben 
leírtak szerint 

Bank  A kapott 
támogatást a 
főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 

 
3 

Pénzforgalom 
nélküli bevételek 
elszámolása 

Számlarend, 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Analitikus 
nyilvántartás, 
összesítő 
feladás 

Felelős: jegyző  
 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Féléves: 
Félévet 
követő 
15-ig  
Éves: 
tárgyévet 
követő 
15-ig 
 

Ellenőrzés: 
gazdasági 
vezető  
  

Ügyrendben 
leírtak szerint 

nincs A feladások 
alapján a 
pénzforgalom 
nélküli bevételeket  
a főkönyvi 
könyvelésben 
könyvelni kell. 
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Az intézmény zárlati feladatai ellátásának ellenőrzési nyomvonala 
 

Havi zárlati feladatok 
 

1 
Bankszámlák 
egyenlegeinek 
egyeztetése  

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Főkönyvi 
kivonat 
készítése 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Hónapot 
követő  
10-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 

 
2 

A pénztárjelentés 
adatainak 
egyeztetése 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Pénztár-
jelentés 
elkészítése 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Hónapot 
követő  
10-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 

 
3 

Havi ÁFA bevalló 
intézménynél a 
bevallás adatainak 
egyeztetése a 
tényleges 
befizetéssel 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Áfa analitika, 
ÁFA bevallás 
elkészítése 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Hónapot 
követő  
20-ig 

nincs nincs van Az egyeztetésnek 
nincs 

 
4 

Az 1-5 
számlaosztályban 
könyvelt kiadások 
egyeztetése a 6-7-
es 
számlaosztályban 
elszámolt 
kiadásokkal  

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat 
alapján 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Hónapot 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 

 
5 

A pénzforgalmi 
számlákon 
könyvelt kiadások 
egyeztetése az 
átvez. számlákon 
elszámolt 
bevételekkel és 
kiadásokkal 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Előirányzat 
felhasználási 
terv  
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Hónapot 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 
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6 

Havi pénzforgalom 
egyeztetése 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
vezető 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat  

Felelős: jegyző 
Kötelezettség-
vállaló: 
Intézményvezető 

Hónapot 
követő 
10-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 

 
Negyedéves zárlati feladatok ( a havi zárlati feladatokon túlmenően) 

 
 

1 
Negyedéves ÁFA 
bevalló intézmény 
a bevallás 
adatainak 
egyeztetése a 
tényleges 
befizetéssel 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

ÁFA 
analitika, 
ÁFA bevallás 
elkészítése 

ÁFA analitika, 
ÁFA bevallás 
elkészítése 

Negyed-
évet 
követő  
20-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 

 
2 

Beruházási és 
felújítási számlák 
egyeztetése az 
analitikus 
nyilvántartással 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántar-
tásból a 
főkönyvi 
könyvelés felé 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs 

 
3 

Függő, átfutó 
kiadások 
egyeztetése az 
analitikus 
nyilvántartásokkal 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántar-
tásból a 
főkönyvi 
könyvelés felé 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs Az egyeztetésnek 
nincs. 

 
4 

Felhalmozási 
kötelezettség-
vállalás 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végreható: 
számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántar-
tásból a főkvi 
könyv. felé 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs A kötelezettség-
vállalást a 0-s 
számlaosztályban 
könyvelni kell. 
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5 

Pénzeszközátadás 
kötelezettség-
vállalása 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végreható: számviteli 
dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántar-
tásból a 
főkönyvi 
könyvelés felé 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs A kötelezettség-
vállalást a 0-s 
számlaosztályban 
könyvelni kell. 

 
6 

Működési célú 
kötelezettség-
vállalás 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántar-
tásból a 
főkönyvi 
könyvelés felé 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs A kötelezettség-
vállalást a 0-s 
számlaosztályban 
könyvelni kell. 

 
7 

Állomány 
változások 
elszámolása  
(követelések, 
kötelezettségek, 
bef. pü. eszközök, 
készletek,  
befejezetlen 
beruházások 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus 
nyilvántar-
tásból a 
főkönyvi 
könyvelés felé 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs Az állomány-
változást 
könyvelni kell 

 
8 

Tervszerinti 
értékcsökkenés 
elszámolása 

Számlarend 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó:  
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus  
könyvelésből 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Negyed-
évet 
követő 
15-ig 

nincs nincs nincs Az állomány-
változást 
könyvelni kell 

 
 

Féléves zárlati feladatok ( a negyedéves zárlati feladatokon túlmenően) ellenőrzési nyomvonala 
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1 

A közvetett 
kiadások 
szakfeladatra 
történő felosztása 

Számlarend 
Számviteli 
politika, 
Önköltség-
számítási  
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás a 
könyvelésből 
mutató-
számok 
alapján 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Félévet 
követő 
31-ig 

nincs nincs nincs A felosztást 
könyvelni kell 

 
2 

Előirányzat-
módosítások 
egyeztetése 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás 
 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Félévet 
követő 
31-ig  

nincs nincs nincs Eltérés esetén a 
módosítást 
könyvelni kell. 

Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) ellenőrzési nyomvonala 
 

1 
Terven felüli 
értékcsökkenés, 
értékvesztés, 
értékhelyesbítés 
elszámolása 

Számlarend 
Számviteli 
politika, 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus  
könyvelésből 
jegyző-
könyvek 
alapján  

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Tárgy-
évet 
követő 
31-ig 

nincs nincs nincs Könyvelni kell. 

 
2 

Különféle 
árfolyamkülön-
bözetek 
elszámolása 

Számlarend 
Számviteli 
politika, 
Értékelési 
szabályzat 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Összesítő 
feladás az 
analitikus  
könyvelésből  

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló nincs 

Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

nincs nincs nincs Könyvelni kell 

 
 

Az „Intézményi beszámolás” ellenőrzési nyomvonala 
 

Féléves és éves beszámoló jelentés 
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1 

A könyvvezetés  
utóellenőrzése  
(főkönyv és 
analitikák) 

Számlarend, 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Könyvelési 
naplók és 
könyvelési 
alap-
bizonylatok 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: nincs 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Számviteli 
dolgozók 
Érvényesítés 
nincs  

nincs nincs nincs 

 
2 

Főkönyvi kivonat 
egyeztetése 

Számlarend, 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Könyvelési 
naplók és 
főkönyvi 
kivonat 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: nincs 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Számviteli 
dolgozók 
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 

 
3 

Leltározás, 
egyeztetés 

Számlarend, 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
Leltár-
készítési 
szabályzat 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: Leltározó 
bizottság, számviteli 
dolgozók 

Leltárfelvé-
teli ívek, 
főkönyvi 
kivonat és 
analitikus 
nyilvántartás,
a könyvelési 
alapbizonylat 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: nincs 

Tárgy-
évet 
követő 
31-ig 

Ellenőrzés: 
Számviteli 
dolgozók 
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 

 
4 

Leltár jóváhagyása Leltár-
készítési 
szabályzat  

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: Leltározó 
bizottság 
 

Leltár és 
bizonylatai 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: nincs 

Tárgy-évet 
követő 31-
ig 

Ellenőrzés: 
gazdasági 
vezető  

nincs nincs nincs 

 
5 

Könyvviteli mérleg 
összeállítása, 
jóváhagyása 

Számlarend, 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Főkönyvi 
kivonat leltár, 
mérleg 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: Ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
gazdasági 
vezető 
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 

 
6 

Pénzforgalmi 
jelentés összeállítása 

Számlarend, 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 
 

Főkönyvi 
kivonat, 
pénzforgalmi 
jelentés 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: Ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 
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A pénzforgalmi jelentés tájékoztató adatai 

 
1 

A munkáltató által 
levont és az 
adóhatóságnak 
átutalt SZJA 
összege 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: Ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 

 
2 

A munkáltató által 
levont és az adó-
hatóságnak átutalt 
munkavállalót 
terhelő egészség-
biztosítási és 
nyugdíjjárulék  
összege 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: Ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 

 
3 

A munkáltató által 
levont és az 
adóhatóságnak 
átutalt 
munkavállalókat 
terhelő magán-
nyugdíjpénztári 
tagdíj összege 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló: Ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
nincs 

nincs nincs nincs 



182  

 
 
4 

A munkáltatót 
terhelő 
betegszabadsággal 
összefüggő 
kifizetések összege 
és a pénzbeni 
juttatásban 
részesített dolgozók 
száma 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
5 

Társadalombiztosí-
tási és család-
támogatási 
kifizetőhely által 
folyósított családi 
pótlék, táppénz, 
egyéb 
társadalombiztosí-
tási ellátás összege 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
számviteli 
Dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
6 

Életbiztosítás és 
vagyonbiztosítás 
címén kiadásként 
elszámolt összeg 

Számlarend, 
Kollektív 
szerződés 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló:jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
7 

A munkáltató által 
levont 
munkavállalói 
járulék összege 

Számlarend 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 
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8 

A személyi 
juttatásokra, 
munkaadókat 
terhelő járulékokra 
és a 
kamatkiadásokra 
vonatkozó 
költségszámítások-
hoz szükséges 
kiegészítő adatok 

Számlarend Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló:jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
9 

A dologi 
kiadásokból 5%-os, 
15%-os, 25%-os 
kulcsú ÁFA-adóalap 
összege 

Számlarend Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 
 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
10 

A valutapénztárban 
lévő valuta készlet 
és a devizaszámlán 
lévő deviza mérleg-
fordulónapi 
értékelésekor – az 
egyéb dologi 
kiadások között – 
elszámolt 
árfolyamvesztesége 
illetve – az egyéb 
bevételek között – 
elszámolt árfolyam 
nyeresége  

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 
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11 
A tárgyévben 
behajthatatlan 
követelésként leírt 
összeg 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló:jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
12 

A tárgyévben 
elengedett 
követelések értéke 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
13 

A tartós 
hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapírok közül a 
mérleg fordulónapot 
követő évben lejáró 
értékpapírok könyv 
szerinti értéke  

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
14 

Előirányzat-
maradvány 
összeállítása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók Koordináló: 
jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
előirányzat 
maradvány 
kimutatás 
táblázat 
 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
A kiegészítő mellékletek összeállítása 

 
 
1 

A költségvetési 
szerv létszáma és 

SZMSZ 
Számlarend, 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók Koordináló: 

Főkönyvi 
kivonat, 

Felelős: 
Számviteli 

Félévet/ 
Tárgy-

Ellenőrzés: 
Gazdasági 

nincs nincs nincs 
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személyi juttatásai  Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

évet 
követő 
31-ig  

vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 
 

 
2 

A költségvetési 
előirányzatok és a 
pénzforgalom 
egyeztetése 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 
 

nincs nincs nincs 

 
3 

Az immateriális 
javak, tárgyi 
eszközök és 
üzemeltetésre, 
kezelésre átadott, 
koncesszióba adott, 
vagyonkezelésbe 
vett eszközök 
állományának 
alakulása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
4 

A felügyeleti szerv 
év végi maradvány 
elszámolási 
számlájának 
forgalma 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 
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5 

A normatív, a 
normatív kötött 
felhasználású állami 
hozzájárulás, a cél- 
és címzett 
támogatás, a 
központosított 
előirányzatok 
elszámolása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
6 

A letéti számla 
pénzforgalma 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók Koordináló: 
jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
7 

A központi 
költségvetésből és 
egyéb forrásból 
folyósított ellátások 
részletezése  

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
8 

A követelések és 
kötelezettségek 
állományának 
alakulása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 
 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 
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9 

A befektetett eszk., 
követelések, 
készletek és 
értékpapírok 
értékvesztésének 
alakulása 
 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
10 

Az immateriális 
javak, tárgyi 
eszközök ás tartós 
tulajdoni részesedést 
jelentő befektetések 
értékhelyesbítésé-
nek alakulása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
11 

A tárgyi eszközök – 
az ingatlanok 
kivételével – és 
üzemeltetésre, 
kezelésre átadott, 
eszközök tárgyévi 
nyitó bruttó 
értékének egyes 
ágazatok szerinti 
megoszlása az  
önkormányzatoknál 
és az önkorm. 
intézményeknél 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
12 

A helyi 
önkormányzatok 
adósságszolgálatá-
nak évenkénti 
alakulása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
13 

A kötelezettség-
vállalások 
állományának 
alakulása, ezen belül 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 

nincs nincs nincs 
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elkülönítetten az EU 
támogatási 
programok köt. 
vállalásának és fin. 
alakulása 

(XII.24.) 
Korm. r. 

Számviteli dolgozók kiegészítő 
melléklet 

vállaló ügyrend 
szerint 

31-ig  ügyrend 
szerint 

 
14 

Az intézményi 
költségvetés 
beszámolójának 
szöveges indoklása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló:jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Mérleg, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
15 

Az előző 
költségvetési évben 
az ellenőrzés által 
feltárt hiányosságok 
módosításainak 
szöveges indoklása 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Mérleg, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 
 

nincs nincs nincs 

 
16 

Az összeállított 
beszámoló jelentés 
egyeztetése az 
érintettekkel 

Számlarend, 
Számviteli 
politika 
249/2000. 
(XII.24.) 
Korm. r. 

Előkészítő: Számviteli 
dolgozók 
Koordináló: jegyző 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Mérleg, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: 
Számviteli 
dolgozók 
Kötelezettség-
vállaló ügyrend 
szerint 

Félévet/ 
Tárgy-
évet 
követő 
31-ig  

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető   
Érvényesítés 
ügyrend 
szerint 

nincs nincs nincs 

 
17 

Az intézményi 
beszámoló jelentés 
jóváhagyása 
 
 

292/2009. 
(XII.19.) 
Korm. r. 
SZMSZ 
 

Előkészítő: pénzügyi, 
(gazdasági, ügyrendi) 
bizottság 
Koordináló: jegyző 

Zárszá-
madási  
rendelet 
elkészítése  

Felelős: jegyző 
 

Tárgy-
évet 
követő  
április 
30-ig  

nincs  nincs nincs nincs 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A napirend következő témája a Képviselő-testület Gazdasági Programja 2010-2014 évre. 
Haladjunk sorban végig a bizottság által javasolt módosításokon. 
Az első módosító javaslat a Településfejlesztési céloknál van, ide beszúrtunk még egy 
gondolatot, az ifjúsági ház kialakítását. 
 A következő a 16.  A köztisztaság és településtisztaság fenntartása ponthoz még hozzátettük 
azt, hogy „gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtés megszervezéséről,”  
A következő a 21. Településfejlesztési célok 2010-2014 évekre, ezen belül a megoldásra váró 
feladatokat három gondolattal egészítettük ki, az egyik az iskola kerítésének megépítése és az 
udvar rendezése, a második az idősek napközi otthona kialakítása, a harmadik fák telepítése. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Van-e kérdés, javaslat? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A Település fejlesztési célok 2010-2014 évekre fejezethez szeretnék kiegészítést javasolni a 
Fenyőfa utcai árok vízelvezetését. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A Fenyőfa utcai árok vízelvezetését azért nem írtuk bele, mert nem a mi területünkön van az 
árok. Rendkívül sokáig fog tartani ennek az elrendezése, mert 140 tulajdonosa van a 
területnek, velük egyeztetni kell az ügyben. A folyamatot már elkezdtük, a földmérővel 
kimérettük az árkot, nincs levéve napirendről, de ebben a ciklusban véleményem szerint ez 
nem lesz befejezve. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Van bővebb információ a templom építéséről, katolikus templom lesz? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Ha lesz, akkor katolikus templom lesz. A katolikus egyháznak van egy területe, az Ifjúság úti  
„szükségház” mellett. A templom megépítéséhez egyház véleményét és beleegyezését is ki 
kell kérni. A megvalósítás csak pályázat útján lehetséges, ha kell önerő biztosítása mellett. 
Ennél többet most még nem tudok mondani. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Van még egy kiegészítő javaslatom, a Fenyőfa út padkázása. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Ez idén kivitelezésre kerül, beterveztük a költségvetésbe. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A következő kiegészítő javaslatom, a 12. Lakás és egyéb önkormányzati helység 
gazdálkodása fejezethez, önkormányzati bérlakások építése pályázat útján. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Az építés, ha van egy jó pályázat nem gond, de a lakásokat fenn is kell tartani. Arra is 
gondolni kell, hogy a következő testületekre milyen terhet hagyunk hátra. Személy szerint 
nem gondolkodom bérlakásépítésben. 
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Ruzsom Lajos, képviselő, 
Én nem zárnám ki, ha jó kondíciójú pályázat van. Fogy a népesség, fogynak a gyerekek, ezzel 
tudnánk lakosság létszámot növelni, normatívát emelni. Ezáltal tudjuk a fejlődést támogatni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, hogy a 12. Lakás és egyéb önkormányzati helység gazdálkodása fejezet második 
mondatát a következőre módosítsa: „Önkormányzati bérlakás építés kedvező pályázati 
lehetőség esetén tervezhető– így a község lakásállományának növekedésére nem csak a 
befektetői tőke lakáspiacon történő megjelenésével történhet.” 
 
Javasolja, a Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági 
Programját 2010-2014 évre az elhangzott és megvitatott módosításokkal elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

76/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
jegyzőkönyv mellékletét képező „Petőfibánya Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Gazdasági Programját 2010-2014 évre” című 
ciklusprogram-tervezetet. 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-
testületi ülésen javasolt módosításokkal együtt elfogadja az Önkormányzat 
2010-2014. évi Gazdasági Programját, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy gondoskodjon e feladatok 
ciklusidőben való előkészítéséről. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester  

 
 

V. NAPIREND 
INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Az egyebek napirendi pont első témája a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás. Ezt tulajdonképpen tudomásul kell 
venni, el kell fogadni. 
 
Kérdés, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, javaslom a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást elfogadásra. 
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Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

77/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya település Képviselő-testülete, mint Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás alapítója akként dönt, hogy jelen határozati javaslat 1. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás társulási megállapodást és elfogadja a társulási megállapodás változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen 
határozati javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodás szövegét, úgy Petőfibánya település Képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva Petőfibánya település Polgármesterét a 
Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos 
szövegének aláírására. 

 
Felelős: Juhászné Barkóczy Éva Petőfibánya település polgármestere 
Határidő: azonnal 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő téma a Mini Manó Óvoda alapító okiratának módosítása. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
A Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta. Ahogy az előterjesztésből is kiderül, az 
Önkormányzat megnyerte a Mini Manó Óvodára az ÉMOP pályázatot. Ennek az egyik 
feltétele az, hogy az óvoda bővíti a tevékenységét, ezért szükséges az alapító okirat 
módosítása. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Az óvodai szülői munkaközösség és a pedagógusok közalkalmazotti közössége a tervezetet 
véleményezte. Azt a határozati javaslatot küldtem ki a testületi anyagban, amiben a 
módosítások szerepeltek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a Mini Manó Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot 
elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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78/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 
Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testületi ülése megvitatta a Mini Manó Óvoda Alapító 
Okiratának módosításával kapcsolatban benyújtott előterjesztést. 
 
Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Mini Manó Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

I.) Az Alapító Okirat intézményi elnevezésében az intézményi típus 2011.09.01-jétől a 
következőképpen módosul: 
 

„MINI MANÓ EGYSÉGES ÓVODA–BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRAT” 
 
 

II.) Az Alapító Okirat 1. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„1. Neve:  Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya” 
 
 

III.) Az Alapító Okirat 3. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„3. Székhelye: Petőfibánya Iskola u. 3/A. 
Az intézményegységben 4 csoport működik, ebből 3 csoport óvodai, 1 csoport 
óvodai-bölcsődei.” 
 
 

IV.) Az Alapító Okirat 4. pontja 2011.09.01-jétől a következő re változik: 
 
„4. Az intézmény körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körülötte 
az egységes óvoda-bölcsőde neve, Petőfibánya felirattal: 
Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Petőfibánya” 
 
 

V.)   Az Alapító Okirat 7. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
a)  alaptevékenysége keretében látja el az egységes óvodai-bölcsődei nevelést és az  
iskolai életmódra való felkészítést. 
b) a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai, bölcsődei életet magába 
foglaló foglalkozások keretében látja el alapfeladatát.” 
 

 
VI.) A „8. pont 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” rész 

szöveges részét követően az alábbi szöveggel egészül ki 2011.03.16-tól: 
 

„Az óvoda ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket:  
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· Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési 
zavarok,  

· Beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási 
zavar, 

· Beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus 
magatartászavar, 

· enyhe fokú értelmi fogyatékos,  
· integrálható autista,  
· integrálható középsúlyos fokú értelmi fogyatékos,  
· mozgássérült,  
· hallássérült.” 

 
VII.) A „8. Az intézmény szakágazati besorolása, száma és megnevezése:” „889 Egyéb 

szociális ellátás bentlakás nélkül” részt követően 2011.09.01-jétől a következő 
szakfeladattal egészül ki: 
 
„8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

 
889101 Bölcsődei ellátás” 

 
 

VIII.) Az Alapító Okirat 10. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„10. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  100 fő. 
Az engedélyezett maximális gyermeklétszám kitöltéséig az egységes óvoda-
bölcsőde vezetőjének egyedi döntései alapján más települések közigazgatási 
területéről is fogadható gyermek a Közoktatási törvény 65. §-a szerint.” 
 
 

IX.) Az Alapító Okirat 12. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„12. Típus szerinti besorolása: egységes óvoda-bölcsőde” 

 
 

X.) Az Alapító Okirat 12. pontjából 2011.03.16-tól az alábbi szövegrész lett törölve: 
 
„- A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató” 
 
 

XI.) Az Alapító Okirat 12. pontjának „- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:” rész 
2011.09.01-jétől a következőre változik: 

 
„önállóan működő költségvetési szerv. 
 
Önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik.  
A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde a Közoktatási 
törvény alapján önálló jogi személy.  
A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben 
jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, önálló 
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beszámolásra nem kötelezett, könyvelési kötelezettségét 
a Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az egységes óvoda-bölcsőde vezetője gyakorolja a 
kollektív szerződésben foglaltak szerint a munkáltatói 
jogokat.” 

 
 

XII.) Az Alapító Okirat 13. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„13. A feladatok ellátásához a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsődének 
rendelkezésére áll az Iskola u. 3/A. sz. alatti ingatlan a rajta található óvodai 
épületekkel. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak továbbá az egységes óvoda-
bölcsődében leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 
Az egységes óvoda-bölcsőde rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő munka 
ellátásához szabadon használhatja.” 
 
 

XIII.) Az Alapító Okirat 15. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„15. Az intézmény képviseletére jogosult:                                  
Az intézmény megbízott vezetője, az egységes óvoda-bölcsődevezető.” 

 
 

XIV.) Az Alapító Okirat 16. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„16. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője az egységes óvoda-
bölcsődevezető. Az egységes óvoda-bölcsődevezetőt a szakminisztérium hivatalos 
lapjában és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán közzétett nyilvános pályázat alapján a Képviselő-
testület bízza meg 5 tanévre (nevelési évre) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv., valamint e törvénynek a közoktatási intézményekben 
történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.” 
 
 

XV.) Az Alapító Okirat 17. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 
 
„17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Az intézmény dolgozóinak jogviszonyai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv., valamint a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
tv. hatályai alá tartoznak.  
Az Országos Óvodai Nevelési program irányelvei alapján megválasztott, vagy 
kialakított helyi egységes óvoda-bölcsődei nevelési program és az egységes óvoda-
bölcsőde tevékenységi köre módosításához a fenntartó hozzájárulása szükséges.” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy képviseletében a jóváhagyott 
Alapító Okiratot írja alá. 



 
195 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményt értesítse és adja ki az 
alapító okiratot a jogszabályi előírásoknak formailag és tartalmilag is megfelelő egységes 
szerkezetben. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot küldje meg a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően a 
Magyar Államkincstár részére. 

 
Felelős:    aláírásra polgármester, értesítésre jegyző 
Határidő:    a határozathozatalt követően értelem szerint 
A határozatot, 
Alapító Okiratot kapják:  Magyar Államkincstár, Intézményvezető, Irattár 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő napirendi anyag a tájékoztató a jogszabályváltozásokról. Ez is a kiküldött 
testületi anyag részét képezi. 
 
Kérdés, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, javaslom a tájékoztatót számozás nélküli határozatban elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
legfontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő napirendi anyag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató. 
Ez is a kiküldött testületi anyag részét képezi. 
 
Kérdés, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, javaslom a tájékoztatót számozás nélküli határozatban elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő anyag egyebekben az iskola kérelme tantárgyfelosztás változása nyugdíjazás 
miatt. Felolvassa a kérelmet, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Ennél a kérelemnél az a probléma vetődött fel, hogy a helyettesítés, túlóra nincs betervezve az 
elfogadott költségvetésbe. (a napközis nevelő prémiuméves volt, ezért az állam teljes 
egészében támogatta a bérköltségét)  
A jegyző úrnak volt egy javaslata. A bérpótló juttatást igénylők között van egy hölgy, akit az 
iskolában lehetne alkalmazni napi 4 órában. Mivel a helyettesítést csak heti 5 órában kell 
megoldani, így a fennmaradó időben az adminisztrációs munkába is be tudna segíteni.  
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Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató, 
Kifogással él a javaslat ellen, mivel az adott hölgynek csak középfokú végzettsége van. Úgy 
gondolja, hogy negatív visszhangot keltene a szülők körében.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Nem ért egyet azzal a feltételezéssel, hogy negatív lenne a fogadtatás. A költségvetést a 
testület elfogadta, plusz pénz a helyettesítésre, túlórára nincs. Amennyiben a felkínált 
lehetőséget, a segítségnyújtást az iskola vezetősége visszautasítja, akkor erről a testületnek 
nem kell határozatot hozni. Saját hatáskörben hozzájárulhatok a tantárgyfelosztáshoz, az 
iskola a saját költségvetésén belül oldja meg a helyettesítés és túlóra fedezetének 
előteremtését. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő napirendi anyag a sportfejlesztési koncepció és a sportfejlesztési pályázat. 
Ezúton köszönöm meg jegyző úrnak, hogy szabadidejében a hétvégén elkészítette a 
sportfejlesztési pályázatot, nagyon szép munka.   
A Magyar Közlönyben van benne, hogy pályázni lehet sportlétesítmények felújítására, a 
pályázat benyújtási határideje 2011. április 01. 
 
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos,  
Az előző testületi ülésen a költségvetésnél azt beszéltük meg, hogy ez nem járható út, mert 
csak tulajdonos vagy fenntartó pályázhat. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A sportlétesítmény fenntartója a Polgármesteri Hivatal egy megállapodás szerint. Egy próbát 
megér. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A pályázati kiíráson belül van két észrevétel, nem birkózó, hanem ökölvívó egyesület van. A 
másik észrevételem, hogy labdajátékra a csarnok az oszlopok miatt nem alkalmas. Ezeket 
kellene kijavítani. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Köszöni az észrevételeket, a pályázatot ki fogja javítani a megbeszéltek szerint. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a sportfejlesztési koncepcióról szóló határozati javaslatot elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
legfontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

79/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
jegyzőkönyv mellékletét képező Petőfibánya Község Önkormányzatának 
Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját. 
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Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-
testületi ülésen javasolt módosításokkal együtt elfogadja Petőfibánya 
Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
Koncepcióban felsorolt feladatok megvalósításáról. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester  

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A testületnek fel kell hatalmazni a polgármestert arra, hogy nyilatkozzon az önerő meglétéről, 
illetve a sportlétesítmény fejújítása érdekében a támogatás igénybe vétele céljából nyújtsa be 
a pályázatot. 
 
Javasolja a sportfejlesztési pályázatról szóló határozati javaslatot elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
80/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Petőfibánya Község 
Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célok 
megvalósítása érdekében a Belügyminiszter 7/2011.(III.9) BM rendelete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
kormányrendelet alapján „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás”-ra pályázatot nyújt be Petőfibánya Község Önkormányzata fenntartásában 
lévő Sportcentrum épületének felújítására (statikai szempontú helyreállítás, részleges 
akadálymentesítés, belső festés-mázolás, lámpatestek korszerűsítése, radiátorok és 
csövek védőburkolatának cseréje), összesen maximum 30.000.000 forint értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon az önerő 
meglétéről, illetve a sportlétesítmény fejújítása érdekében a támogatás igénybe vétele 
céljából nyújtsa be a pályázatot. 

 
Határidő: 2011. április 01. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, 
Javasolja, hogy a 2010-2014 évi ciklus Képviselő-testülete használjon egy logót és egy 
szlogent. A szlogen: „Ésszel, szívvel Petőfibányáért”, a logó pedig piros, sárga vagy arany és 
fekete színű kör és köré van írva a szlogen.  Minden fajsúlyos tevékenységnél használhatnák 
ezt a logót. Cégek és vállalatok is használnak olyan szlogent és logót, ami csak rájuk 
jellemző, tulajdonképpen reklám értéke van.  
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Vélemény? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja az alpolgármester asszony ötletét, miszerint a 2010-2014 évi ciklus Képviselő-
testületének legyen egy szlogenje, ami a következő: „Ésszel, szívvel Petőfibányáért 2010-
2014” és legyen egy logója, ami pedig piros, sárga vagy arany és fekete színű kör és köré van 
írva a szlogen. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
81/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alpolgármester Asszony kezdeményezését, amelyben azt javasolja, hogy a 
2010-2014. évi ciklusidőben a Képviselő-testület saját logóval lássa el az 
általa megvalósított létesítményeket, eredményeket. 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2010-2014. évi ciklusidőszakban az általa megvalósított 
létesítményeket, eredményeket, kiadványokat, pályázatokat és minden 
egyebet a következő logóval tünteti fel: Kör alakú, bányászzászló színekben 
pompázó logó, „Ésszel, szívvel Petőfibányáért 2010-2014.” felirattal. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy gondoskodjon a logó 
ciklusidőszakban történő feltüntetéséről. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester  

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő téma, Dobrocsi Tibor vállalkozó levele, melyben nyilatkozik, hogy visszaadja az 
általa bérelt ingatlan egyik felét. 
/Felolvassa a levelet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A levélből az derül ki, hogy a 
vállalkozó 150 eFt-ot kér azért, hogy otthagyja az által beépített ajtókat./ 
 
Az a javaslat, hogy a testület tekintsen el a szerződésben előírtaktól. Ne kötelezze az eredeti 
állapotok visszaállítására - ami nagyobb költség lenne, mint a két ajtó értéke - és cserébe ne 
fizesse ki az otthagyott ajtók árát.  
 
Kérdés, hozzászólás? 
I 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
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82/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Dobrocsi Tibor vállalkozó, bérlő kérelmét, és a következő döntést hozta. 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
nem járul hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat a bérlő részére az általa kért 
150.000 Ft-ot kifizesse, a kért összeg fejében viszont  felajánlja számára azt, 
hogy nem kell visszaállítania a bérlőnek a szerződésben előírt eredeti 
állapotot.  

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről 
tájékoztassa. 

 
Határidő: 15 nap 
Felelős: jegyző 
 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Térjünk a következő napirendi anyagra. Két hete megkeresett Fekete László Zagyvaszántó 
polgármestere, szeretne társulást létrehozni az általános iskolák között. Szóba jött az is, hogy 
körjegyzőségbe menjünk át, ez plusz 5 mFt támogatást jelentene. Zagyvaszántón jelenleg 
nincs jegyző, az önkormányzat el van adósodva, ezért nagy szüksége lenne a társulásra. 
Megkértem a kistérségi társulás munkatársát, hogy számolja ki, anyagilag mit jelentene ez a 
társulás önkormányzatunk számára. A kalkulációt megkaptam. Az iskolánál a bejáró gyerekek 
után a kiegészítő normatíva Petőfibányának 1.120 eFt, Zagyvaszántónak 6.425 eFt, mindegy 
ki a gesztor. Ha az óvoda, iskola együtt társulna, akkor Petőfibányának az lenne a kedvezőbb, 
ha Zagyvaszántó lenne a gesztor. Ugyanis a kistérségen keresztül kiegészítő normatívát kap a 
tagintézmény, tehát az, aki nem a gesztor. Egy tanévre Petőfibánya 8.670 eFt-ot, 
Zagyvaszántó pedig 8.115 eFt-ot kapna. Ez abban az esetben lenne, ha Zagyvaszántó lenne a 
gesztor. Ha Petőfibánya lenne a gesztor, akkor Petőfibánya 930 eFt, Zagyvaszántó pedig 
15.135 eFt támogatást kapna. Ezt most csak gondolatébresztőként mondtam el. Erről döntést 
még nem kell hozni. 
 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató, 
Úgy tudja, azt tervezik, hogy 2012-től az állam a fenntartó önkormányzatoktól átvállalja az 
iskolák működtetését. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A jövő héten megyek Szabó Zsolt országgyűlési képviselőhöz, megkérdezem érdemes-e ebbe 
belefogni. 
 
Van-e valakinek egyéb kérdése, javaslata? 
 
Papp Tamás, képviselő, 
Három dolog van, az első lakossági kérés, hogy a piactéri lépcsőfokot javíttassuk ki. A 
második a Liszt Ferenc úti garázssoron a tulajdonosok útjavítást szeretnének végezni, ehhez 
kérik a beleegyezést. A Liszt Ferenc út mögötti új garázssor építési területén a hulladék helyes 
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kezelésre kell felhívni a figyelmet, mert szeles időben az építési hulladék belepi a környéket. 
Esős időben pedig az út szélén lévő földkupacok ráfolynak az útra. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A lépcsőt megnézetjük, kijavíttatjuk. A garázssor előtti útjavítási kérelmet továbbítjuk Takács 
Péter műszakis kollégának, megvizsgálja az ügyet. 
 
Kérdés, bejelentés? 
 
Mizser László, képviselő, 
A felső telepről jelezték, hogy a szabadidő központnál a medencék tele vannak hulladékkal. 
Ezt a problémát kellene valahogy hatékonyan orvosolni. Le kellene zárni a bejáratokat. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Eddig is le volt zárva a terület, csak folyton feltörik a zárakat, vagy lenyomják a kerítést. 
 
/A Képviselő-testület megvitatja, milyen módon lehetne az illegális szemétlerakást 
megakadályozni a szabadidőközpontnál. Arra a döntésre jutottak, hogy a szabadidőközpontot 
a helyi vállalkozók segítségével körbezárják./ 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A HPV elleni oltás felmérése megszületett 12 fő jelezte vissza összesen, hogy igényli az oltás-
sorozatot, melynek a jelenlegi ára 54.000 Ft/fő. A 12 főnek 648.000 Ft-ba kerülne a három 
oltás. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A javaslatom az, hogy célozzuk meg a nyolcadik osztályosokat, és harmadoljuk a költségeket. 
Az első részletet fizesse ki a szülő, második részletet fizesse a Rákellenes Liga, amennyiben 
ez megtörténik a harmadik részletet fizesse az Önkormányzat.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Kifogásolja a javaslatot, úgy gondolja a jövő maga a gyermek, és nem ezen a nemes célon 
kellene spórolni. De természetesen tolmácsolja a kérést a Liga felé. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A Rákellenes Liga éveken keresztül nem kevés támogatást kapott az önkormányzattól, most 
az önkormányzat kér a Ligától. 
 
/A Képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta. A többség véleménye szerint az is nagy 
segítség, ha a szülőnek csak az oltás költségének egyharmadát kell kifizetni./ 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Kéri, aki az imént elhangzott és megvitatott javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
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83/2011.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a HPV elleni oltással kapcsolatos költségek kérdését, 
egyúttal a begyűjtött hozzájáruló nyilatkozatokat semmissé 
nyilvánítja, melynek kiküldésére az iskolaigazgatónak nem volt 
felhatalmazása. 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, amennyiben a 3 oltásból álló oltóanyag teljes összegének 
1/3-át első alkalommal a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos 
leány tanulójának Szülője/Gondviselője, 1/3-át második alkalommal 
a Magyar Rákellenes Liga állja, abban az esetben az oltóanyag 3. 
részének költségét az Önkormányzat a két oltást követően kifizeti. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az 
érintetteket értesítse. 

 
Határidő: 15 nap 
Felelős: jegyző 

 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Észrevétele van a Fenyőfa út egyirányúsításával kapcsolatban. A benyújtott kérelemben nem 
pontosan ez szerepelt. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A beadványt több körben is megnézettem a rendőrséggel. A rendőrség szakmai véleménye 
szerint van a Fenyőfa út egyirányúsítva.  
 
Tomecz László, Fenyőfa úti lakos, 
Kifogása van a tervezett egyirányúsítással szemben. Véleménye szerint azok az autósok, akik 
eddig is gyorsan közlekedtek, az egyirányúsítás után még gyorsabban fognak száguldozni, 
mert tudják, hogy nem jöhet velük szembe senki. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A rendőrség szakmai véleményét nem bírálhatjuk felül, egyébként is a Képviselő-testület a 
költségvetésben akkora összeget szavazott meg, amelyből csak ezt a megoldást lehetett 
kivitelezni, a beadványban szereplő tervhez 600 eFt kellene. 
 
Fáczán Imre, Fenyőfa úti lakos, 
A Fenyőfa úti árok vízelvezetéséhez kapcsolódva szeretne hozzászólni. Szeretné 
nyomatékosítani, hogy a probléma megoldása az ő érdeke is, rajta semmi nem múlik. Nem az 
eljárással, hanem Takács Péter műszakis kolléga modorával van gondja. Véleménye szerint a 
földterület feltöltése a probléma szőnyeg alá söprése. A Zagyva folyó eredeti medre ott 
húzódik, ezért ott mindig lesz víz. A híd alatti medret kellene kitakarítani, az lenne az igazi 
megoldás. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A híd a közútkezelő tulajdonában van, levelet írunk ez ügyben. A meder kotrása be van 
tervezve az idei költségvetésbe, ez az év folyamán megtörténik. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszöni az ülésen való részvételt, és az 
ülést bezárja. 

 
k.m.f. 

 
 

 
Juhászné Barkóczy Éva              Dr. Gyirán Viktor  
     Polgármester                          Jegyző 
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