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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának a  

 

2015. április 14-én  

 

megtartandó testületi üléseire 

 

 

Tárgy:  Döntés Kakucs község Önkormányzata 2014. éves költségvetési 

beszámolójáról és a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:   Nagy Pál alpolgármester 

 

Előkészítő:   Benkovics Edina gazdasági vezető 

 

Szavazás módja:  határozat esetén egyszerű, rendelet esetén minősített többség 

 

Tisztelt Bizottság, Képviselő-testület! 

 

Kakucs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az 

1/2014. (II. 10.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetését. 

 

Az alábbi táblázatok alapján tájékoztatjuk a Képviselő-testületet az Önkormányzat és az 

intézményei költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonként történő 2014. 

IV. negyedévi alakulásáról, összehasonlítva a tervet a tényekkel: 

 

Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 
2014. IV. negyedévi 

tényleges 

Önkormányzat működési 

támogatásai  
        136 573 384 Ft  200 118 858 Ft  

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről  
          17 700 000 Ft  19 324 366 Ft  

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről  
          80 590 000 Ft  

                78 012 

166 Ft  

EU-s támogatás 
             80 590 000 Ft  

                 78 012 

166 Ft  

Közhatalmi bevételek            67 137 000 Ft  
          62 510 015 

Ft  

Helyi adók   
             54 706 000 Ft  

             50 320 071 

Ft  

Gépjárműadó                9 981 000 Ft  8 761 574 Ft  

Működési bevételek            51 153 000 Ft  44 282 654 Ft  

Felhalmozási bevételek            15 821 511 Ft  
                   5 511 

811 Ft  

Működési célú átvett pénzeszközök                             0 Ft  
                  913 763 

Ft  

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök  
                            0 Ft  

             1 381 818 

Ft  
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KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:  
        368 974 895 Ft  

        412 055 451 

Ft  

Hitel-, kölcsönfelvétel 

államháztartáson                         

kívülről  

          31 912 487 Ft  
                            -   

Ft  

Belföldi értékpapírok bevételei                              0 Ft  
                            0 

Ft  

Maradvány igénybevétele            30 867 999 Ft  
                     32 605 

994 Ft 

Belföldi finanszírozás bevételei          106 350 000 Ft  
          89 687 296 

Ft  

Külföldi finanszírozás bevételei                              0 Ft  
                            0 

Ft  

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN:  
        169 130 486 Ft  

          122 293 290 

Ft  

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: 

        538 105 381 Ft  
        534 348 741 

Ft  

    

Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 
2014. IV. negyedévi 

tényleges 

Működési költségvetés kiadásai          379 169 384 Ft          403 698 349Ft  

Felhalmozási költségvetés kiadásai          123 684 000 Ft  103 444 815 Ft  

Tartalékok            35 252 000 Ft  
                             0 

Ft  

Általános tartalék              18 319 000 Ft  
                            0 

Ft  

Céltartalék              16 933 000 Ft  
                            0 

Ft  

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN  
        538 105 384 Ft  

        507 143 164 

Ft  

Hitel-, kölcsöntörlesztés 

államháztartáson kívülre  
                           0 Ft  

                            0 

Ft  

Belföldi értékpapírok kiadásai                              0 Ft  
                             0 

Ft  

Belföldi finanszírozás kiadásai                              0 Ft  
                186 763 

Ft  

Külföldi finanszírozás kiadásai                              0 Ft  
                            0 

Ft  

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN: 
                            0 Ft  

                186 763 

Ft  

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN: 

        538 105 384 Ft  
        507 329 927  

Ft  

 

Áht. 34. §-a szerint: „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő 

bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 

(2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
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(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a 

helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 

hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 

képviselő-testületet tájékoztatja. 

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  

 

A tárgyévi költségvetés módosítását leginkább az alábbiak teszik szükségessé: 

 

1. Bevételek változása:    + 72.451  e Ft 

1.1. Központi előírások miatti összegek megérkezése 

  - közcélú foglalkoztatás, 

  - szociálpolitikai ellátások igénylései 

1.2. Munkaügyi központtól kapott támogatás megérkezése 

 1.3. A működési bevételek negyedik negyedévi alakulása 

 

2. Kiadások változása:    + 72.451  e Ft 

2.1. A képviselő-testület által év közben hozott határozatok átvezetése a 

költségvetésen  

2.2. Közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek és járulékok 

2.3. Szociálpolitikai ellátások kifizetése 

2.4. Beruházási kiadások 

 

Az előirányzat-módosítási javaslatot részletesen lásd a 2. számú határozati javaslatban. 
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Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés 3. módosításához 

 

 

I.  BEVÉTELEK   

 

Az Önkormányzat 2014. évi bevétele 655.776.701.- Ft-ban számszerűsíthető, melyből a 

ténylegesen felhasználható bevétel 548.983.326.- Ft, az intézményi finanszírozás 106.793.375.- 

Ft. 

 

A bevételek az Önkormányzat és intézményei tekintetében a módosított előirányzathoz képest 

81%-ra teljesültek.  

 

A költségvetési bevételek 85%-ra, a finanszírozási bevételek 71%-ra teljesültek.  

 

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza: 

 

Az Önkormányzat működési bevételeit a közhatalmi bevételek, intézményi működési 

bevételek,  

az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök alkotják.  

 

I/1. A helyi adóknál - a várható 2013. évi teljesítésekre alapozva, melyet megemeltünk az előző 

évi hátralék összegével -, 114.992.139.- Ft összeggel számoltunk az alábbi táblázat szerinti 

bontásban: 

 

Adónem  (e/Ft-ban) 

Magánszemélyek kommunális adója 7.364 

Vállalkozók kommunális adója - 

Iparűzési adó 58.282 

Gépjárműadó 24.846 

Pótlékok, bírság, mezőőri járulék 20.020 

Talajterhelési díj 4.480 

Összesen: 114.992 

 

I/2.  Normatívák:   

 

Központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásunk, a normatív állami 

hozzájárulások összege, mely 2014. évben: 200.118.858.- Ft  

 

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként havonként igényeljük a különböző 

jogcímeken kifizetett segélyek, jövedelempótló ellátások összegének jogszabály szerint 

meghatározott hányadát a Magyar Államkincstár központosított rendszerén keresztül. 

 

I/3. Finanszírozási bevételek: jelenleg nem rendelkezünk az állam által engedélyezett hitellel.  

2014. évre vonatkozóan 31.912.488 Ft fejlesztési célú hitelt tervezünk a szennyvíztisztító, az 

óvodabővítés, a sportöltöző és az egészségház felújítási munkálatainak (önrészének) fedezetére, 

mely hitelt az évben nem igényeltük meg. 

 

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit tárgyi eszközök értékesítésből, Európai Uniós 

támogatásokból, egyéb forrásból átvett pénzeszközökből terveztük.  

 

I/4. Az intézményi működési bevételeknél  61.632.096 Ft-os, a felhalmozási bevételnél:  

7.807.383 Ft-os összeget számszerűsítettünk.  

 

Átvett pénzeszközként - a korábbi évekhez hasonlóan - az OEP-től kapott támogatás is szerepel.  
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I/5. Maradvány igénybevételére 32.605.994.- Ft áll rendelkezésre. 

 

 

II.  KIADÁSOK    

 

A kiadások Önkormányzat és intézményei tekintetében összesen a módosított előirányzathoz 

képest 77%-ra, ezen belül a működési kiadások 85%-ra, a felhalmozási kiadások 82%-ra 

teljesültek.  

 

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az 

előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az 

intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink 

teljesítését, a Képviselő-testület 2014. évet érintő döntéseit.  Mindezek eredményeként a 

jelenleg reálisan számba vehető kiadási szint 655.776.701.- Ft-ban került meghatározásra 

az alábbiak szerint: 

 

II/1.  Működési kiadások 

 

Az Önkormányzat működési kiadásait a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és 

hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások 

alkotják.  

 

A működési kiadások összességében 476.528.893.- Ft-ot tesznek ki. 

 

A.) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok és kiadásaik: 

                  Civil szervezetek - sport 

támogatása, rendezvények:                9.324.400 Ft 

                  Településtisztaság: 23.803.000 Ft  

                  Konyha: 33.607.814 Ft  

                  Ingatlanok:   2.369.200 Ft 

                   Önkormányzat: 154.920.692 Ft 

                  Város- és községgazdálkodás: 68.500.824 Ft  

                  Közvilágítás:           6.900.000 Ft 

                  Gyermekorvos: 13.499.122 Ft  

                  Védőnő:   5.087.230 Ft 

                  Szociális feladatok: 35.325.998 Ft  

                  Könyvtár: 8.317.081 Ft 

                  Köztemető-fenntartás: 38.369 Ft 

B.)               Költségvetési szervek és kiadásaik: 

                  Kökörcsin Óvoda 62.100.790 Ft 

                  Polgármesteri Hivatal 52.734.373 Ft  

 

 

II/2. Felhalmozási kiadások: 

 

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a beruházási és felújítási kiadások és az egyéb 

felhalmozási célú kiadások alkotják.  

 

Felhalmozási jellegű kiadásokra a költségvetésben 125.613.861.- Ft-os összeget 

számszerűsítettünk.  
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Ez az összeg tartalmazza a fejlesztési kiadásainkat, konkrétan az óvodabővítés munkáit – 

Áfával együtt - és a felhalmozási célra átadott pénzeszközeinket, többek között az 

Építéshatóság, „Együtt” Segítőszolgálat, Háziorvosi Ügyelet támogatásait. 

 

II/3.  Adósságszolgálat: 

Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel (114.992.139 + 

16.458.140) éves előirányzatának 50%-a lehet, azaz előreláthatólag 65.725.140 Ft.  

 

II/4. Tartalékok: 

Tartalék címén 2014-ben 18.319.000 Ft általános tartalékot és további 16.933.000 Ft 

beruházási céltartalékot képeztünk. A 2014. utolsó negyedévében történt rendezések 

következtében a 2013. évi pénzmaradvány lekönyvelését követően a tartalékokban is változás 

történt. Az általános tartalék összege az év során 7.935.393.- Ft-tal csökkent, ezáltal az általános 

tartalék 10.383.607 Ft-ra csökkent, és 38.548.000 Ft-ra emelkedett a beruházási céltartalék 

összege. 

 

II/5. Finanszírozási kiadás:  
Terveink szerint 2014. évben 31.912.488 Ft fejlesztési célú hitelt terveztünk, azonban 2014. 

IV. negyedévéig nem történt hitelfelvétel, így ezzel kapcsolatos kamatkiadásunk sem 

keletkezett. 

2014. év végével államháztartási megelőlegezés történt, melynek értéke 4.515.575 Ft, továbbá 

történt a költségvetésnek visszafizetés 186.763 Ft értékben.  

 

II/6.  Hiány: 

A működési hiány mértéke: 0 Ft.  

Az Önkormányzatnak fejlesztési hiánya nem lehet!  

 

Összegezve 

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat a háromnegyed évben felmerült 

fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.  

Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló 

előirányzatok maradéktalan betartása a továbbiakban is. 

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2014. háromnegyed évi gazdálkodásról szóló 

beszámolót, az előirányzat-módosítási javaslatot, illetve annak figyelembevételével a 2014. évi 

költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet megvitatni, majd a határozati, illetve a 

rendeletmódosítási javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
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1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……..) Határozata: 

Az Önkormányzat 2014. IV. negyedévi költségvetési beszámolójáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Önkormányzat 2014. IV. negyedévi költségvetési beszámolóját 

655.776.701,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 

534.348.736,- Ft összegű teljesített bevétellel, 

507.329.927,- Ft összegű teljesített kiadással,  

24.359.814,- Ft önkormányzati, 

76.689,- Ft polgármesteri hivatali és 

485.392,- Ft óvodai záró pénzkészlettel  

elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……..)Határozata: 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 3. módosításáról 

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3. 

módosításához a 2014. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást: 

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2014. 12. 31. - Előirányzat-módosítás 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

Ei.számla Megnevezés  Kiadás    Bevétel  

B112/1 Óvodaped. bértámogatása          341 237 Ft  

B112/3 Óvodaped. munk.segítő bértámogatás   -   1 866 891 Ft  

B113/2 Gyermekétkeztetés támogatása/bértámogatás   -   2 583 480 Ft  

B113/3 Gyermekétkeztetés támogatása/üzemeltetési       2 420 280 Ft  

B113/4 Óvodáztatási támogatás          110 000 Ft  

B113/5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás          696 320 Ft  

B113/6 Rendszeres szociális segély          510 090 Ft  

B113/7 Lakásfenntartási támogatás          829 980 Ft  

B116/1 Bérkompenzáció/2014/          410 785 Ft  

B116/3 Szociális tűzifa       1 369 060 Ft  

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.     11 712 482 Ft  

B16/32 Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.          207 325 Ft  

B16/41 Tb.pü.alap műk.c.tám./védőnő          374 300 Ft  

B16/42 Tb.pü.alap műk.c.tám./gyerekorvos          932 700 Ft  

B16/5 Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.          823 600 Ft  

B34/14 Magánszem.kommunális adója       3 557 885 Ft  

B351/21 Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó       7 382 168 Ft  

B354/21 Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó     14 865 501 Ft  

B355/22 Helyi környezetterhelési díj       2 594 613 Ft  

B36/28 Helyi adópótlék, adóbírság     18 992 772 Ft  

B402/44 Egyéb szolg. miatti bevét./telephely eng              5 000 Ft  

B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele            48 651 Ft  

B405/11 Intézm. ellát. díjak/óvoda étkezés       1 529 397 Ft  

B405/12 Intézm. ellát. díjak/napközi étkezés       1 974 206 Ft  

B405/13 Intézm. ellát. díjak/menza étkezés   -      146 040 Ft  

B405/14 Intézm. ellát. díjak/menza plusz étkezés          694 771 Ft  

B406/1 Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA       1 549 937 Ft  

B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek          179 678 Ft  

B409/99 Egyéb különf.pü.műveletek bevétele                 310 Ft  

B410/2 Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel              1 349 Ft  

B410/3 Egyéb kártérítési bevételek          330 742 Ft  

B52/21 Lakótelek értékesítés   -   8 941 883 Ft  

B63/3 Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz            19 601 Ft  
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B8131/1 Előző évi kv-i maradv. általános tartalék     21 824 194 Ft  

B8131/2 Előző évi kv-i maradv. céltartalék   - 16 933 000 Ft  

B814 ÁH-on belüli megelőlegezések       4 515 575 Ft  

K1101/1 Alapilletmény     13 705 175 Ft    

K1101/5 Egyéb feltételektől függő pótlékok          244 485 Ft    

K1113/9 Egyéb sajátos juttatások              9 900 Ft    

K121/3 Önk. képv., polgármester juttatásai       3 904 109 Ft    

K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja            66 495 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó       2 842 911 Ft    

K2/3 Egészségügyi hozzájárulás          519 000 Ft    

K2/4 Táppénz hozzájárulás          137 587 Ft    

K2/7 Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó              6 235 Ft    

K311/3 Könyvbeszerzés            65 074 Ft    

K311/4 Folyóirat-beszerzés          393 668 Ft    

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés -          75 661 Ft    

K311/92 Kisértékű tárgyi eszköz          345 000 Ft    

K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés          209 411 Ft    

K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés            76 369 Ft    

K312/5 Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés            39 687 Ft    

K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbesz./reprezentáció          261 152 Ft    

K313/1 Árubeszerzés          916 524 Ft    

K313/2 Göngyölegbeszerzés/tisztítószer -          87 400 Ft    

K321/2 Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.          148 020 Ft    

K321/4 Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása            11 200 Ft    

K321/5 Adatátviteli, távközlési díjak             32 722 Ft    

K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak  -               770 Ft    

K331/1 Villamosenergia szolg. díjak            26 676 Ft    

K332 Vásárolt élelmezés          313 519 Ft    

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás          277 376 Ft    

K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások -        698 900 Ft    

K337/2 Pénügyi, befektetési szolg.díjak          347 134 Ft    

K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak             39 370 Ft    

K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások          193 087 Ft    

K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai            29 669 Ft    

K351/1 Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA          151 682 Ft    

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA -        121 205 Ft    

K352/1 Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef.      13 319 287 Ft    

K353/12 ÁH.b.kapott kölcsönök  kamatkiadása -        801 594 Ft    

K354/9 Egyéb pü. műveletek kiadása                  239 Ft    

K355/1 Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef          671 000 Ft    

K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai            28 508 Ft    

K355/7 Vásárolt köv. kapcs.kiadás          542 742 Ft    

K42/23 Pénzbeli óvodáztatási támogatás          110 000 Ft    

K42/31 Rendszer.gyermekv.kedv.rész.termész.tám.       1 805 188 Ft    

K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -     2 402 019 Ft    

K46/21 Lakásfenntartási támogatás          829 980 Ft    
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K48/21 Rendszeres pénzbeli szociális segély          636 527 Ft    

K48/22 Átmeneti pénzbeli segély       1 400 210 Ft    

K48/39 Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát          107 166 Ft    

K506/72 Társulás működ.c.tám./Együtt Segítőszolg          598 153 Ft    

K511/41 Civil szerv.működ.c.támogatás            70 000 Ft    

K511/4128 Kamarakorus támogatás -        400 000 Ft    

K511/42 Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás/Sport -          30 128 Ft    

K512/1 Tartalékok előirányzata     27 133 098 Ft    

K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés       1 180 000 Ft    

K67/2 Beruházás célú le nem vonható ÁF          183 601 Ft    

K71/33 Egyéb épület felújítása       6 679 856 Ft    

K71/4 Egyéb építmény felújítása       1 061 840 Ft    

K74/2 Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA -     9 878 698 Ft    

K914 ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése       4 515 575 Ft    

K915/22 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Hivatal          130 937 Ft    

K915/23 Közp.irány.szervi műk.tám.foly/Óvoda -     1 487 554 Ft    

Összesen     70.333.215Ft  

       70.333.215 

Ft  

 

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2014. 12. 31. - Előirányzat-módosítás 

KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

     

Ei.számla Megnevezés Kiadás  Bevétel 

B16/1 Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.             870 752 Ft  

B403/2 ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele               48 234 Ft  

B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek                 1 017 Ft  

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               84 582 Ft  

K1101/1 Alapilletmény            66 600 Ft    

K1101/2 Illetménykiegészítések -          69 927 Ft    

K1101/4 Egyéb kötelező pótlékok            69 927 Ft    

K1102 Normatív jutalmak          220 000 Ft    

K122/1 Állom. nem tartozók megbízási díja         355 000 Ft    

K123/8 Reprezentációs kiadások            52 000 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó          173 223 Ft    

K2/3 Egészségügyi hozzájárulás            51 831 Ft    

K2/7 Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó            23 467 Ft    

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés          200 046 Ft    

K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés -        199 475 Ft    

K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés          103 724 Ft    

K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés/repi -          11 276 Ft    

K313/1 Árubeszerzés -          30 555 Ft    

K331/1 Villamosenergia szolg. díjak -          12 168 Ft    

K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak -            5 746 Ft    

K331/4 Víz- és csatornadíjak            17 914 Ft    

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás              6 000 Ft    

K335/2 Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás -            6 000 Ft    
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K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak -          19 250 Ft    

K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások            19 237 Ft    

K354/9 Egyéb pü. műveletek kiadása                    13 Ft    

Összesen: 1.004.585 Ft  

         1.004.585 

Ft  

  

Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: 

2014. 12. 31. - Előirányzat-módosítás 

KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA 

    

Ei.számla Megnevezés  Kiadás    Bevétel  

B403/1 ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele             205 798 Ft  

B408/29 ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek   -             7 383 Ft  

B63/42 Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz               50 000 Ft  

B8131 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele             826 585 Ft  

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás               38 100 Ft  

K1101/1 Alapilletmény            20 650 Ft    

K1102 Normatív jutalmak            12 050 Ft    

K2/1 Szociális hozzájárulási adó              5 400 Ft    

K311/3 Könyvbeszerzés -          48 983 Ft    

K311/9 Egyéb szakmai anyagbeszerzés            81 506 Ft    

K312/2 Irodaszer,nyomtatv.beszerzés -        385 934 Ft    

K312/5 

Munkaruha, védőruha,egyenruha 

beszerzés             5 084 Ft    

K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés          234 520 Ft    

K313/1 Árubeszerzés          172 354 Ft    

K313/2 Göngyölegbeszerzés 

              9 386 

Ft    

K335/1 Államházt.bel. közvetített szolgáltatás -        183 805 Ft    

K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg.díjak            17 060 Ft    

K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások          134 675 Ft    

K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA          144 892 Ft    

K354/9 Egyéb pü. műveletek kiadása                      4 Ft    

K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés          819 241 Ft    

K67/2 

Beruházás célú le nem 

von.elöz.felsz.ÁFA            75 000 Ft    

ÖSSZESEN: 

         1.113.100 

Ft  

         1.113.100 

Ft  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2014. évi költségvetési rendelete módosításához 

 

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

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:  

 

I. Társadalmi hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatások, a 

támogatásértékű bevételek, a pénzmaradvány igénybevételének változása miatt. A rendeletben 

foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.  

 

II. Gazdasági, költségvetési hatásai: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.  

A 2014. évi előirányzat módosítása révén Kakucs Község Önkormányzatának a bevételei és 

kiadásai 46.700 e Ft-tal növekednek. 

 

III. Környezeti következményei: nem releváns.  

 

IV. Egészségi következményei: nem releváns. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem releváns. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (5) 

bekezdéseiben foglaltak teszik indokolttá a jogszabály megalkotását. 

Az Áht.-ban foglalt rendelkezések megsértése jogszabálysértést von maga után.  

 

VII. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
a feltételek biztosítottak.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 
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Rendeletalkotási javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (….. …..) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 

a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát  

655.776.701 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint. 

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát  

655.776.701 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.” 

 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.      Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester  jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

  Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2015. április 14-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Döntés a 2014. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

 

Előterjesztő:   Nagy Pál alpolgármester 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

31.) Korm. rendelet 48-49. §-a szerint a belső ellenőri vezetőnek éves ellenőrzési jelentést kell 

készíteni. 

 

Ugyanezen Kormányrendelet 49. § (3a) pontja alapján a polgármester a tárgyévet követően, a 

zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra a 

belső ellenőri jelentést. 

 

A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft. látta el, s küldte meg Önkormányzatunk részére az éves összefoglaló 

jelentését, melyet a mellékelt határozati javaslat tartalmaz. 

 

Kérjük a határozati javaslatok alapján a belső ellenőri jelentés megtárgyalását és elfogadását. 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (…….) Határozata: 

Az Önkormányzatra vonatkozó 2014. évre szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezen határozat melléklete szerint elfogadja 

az Önkormányzatra vonatkozó, 2014. évre szóló belső ellenőri jelentést, intézkedést nem 

fogalmaz meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 
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A …./2015. (……) Határozat melléklete: 

 

„KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE VONATKOZÓ 

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 

 

Vezetői összefoglaló 

 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 

növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 

megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 

irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése 

értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 

függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, 

emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 

 

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 

Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2014. évben a belső ellenőri feladatokat. 

 

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az 

éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a 

költségvetési szerv vezetője (jegyző) hagy jóvá. 

 

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a 

tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-

testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a 

helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési 

tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzati 

költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2014. évben hogyan 

gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett 

megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.  

 

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső 

ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső 

kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek 

megvalósulását tartalmazza.  
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 [Bkr. 48. § a) pont] 

 

2014. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat 

végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására 

a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 

 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

[Bkr. 48. § aa.) alpont] 

  

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések 

összesítése 

 

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása 

 

Tárgya Cél Módszer 

Típus 

(szabályszerűségi, 

pénzügyi stb.) 

Megjegyzés 

(terv 

szerinti 

vagy soron 

kívüli vagy 

terven 

felüli) 

Polgármesteri 

Hivatal 

szociális 

rászorultságtól 

függő 

pénzbeli 

ellátások 

A szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli ellátások 

megállapításának, 

bizonylatolásának rendje 

szabályozott-e, a 

gyakorlati alkalmazás 

megfelel-e az 

előírásoknak, a rendszer 

zártsága biztosított-e, az 

állami támogatások 

igénylése szabályszerű-

e. 

Dokumentumok, 

nyilvántartások 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

Terv 

szerinti 

Önkormányzat 

és 

intézményei 

pénzügyi-

számviteli 

szabályzatok 

Annak megállapítása, 

hogy az önkormányzat 

és intézményei 

pénzügyi-számviteli 

szabályzatai a törvényi 

és a helyi sajátosságok 

figyelembevételével 

készültek-e, jogszabályi 

változásoknak megfelelő 

aktualizálások 

megtörténtek-e. 

Szabályzatok 

tartalmának 

tételes 

ellenőrzése 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

Terv 

szerinti 

 

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 

 

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet 

kell figyelembe venni) 

 



17 

A 2014. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató 

maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések 

időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az 

ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az 

esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.  

 

Elmaradt ellenőrzések 

 

Tárgy Cél Módszer 
Típus (szabályszerűségi, 

pénzügyi stb.) 

- - - - 

 

2014. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt. 

 

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 

kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került 

sor. 

 

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 

bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont] 

 

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, 

tapasztalatai 

 

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2014. évi 

ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak. 

 

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint 

készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat 

fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek. 

 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 

elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek észrevételt nem 

tettek, vitatott kérdés nem maradt. 

 

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 

 

Kapacitás-ellátottság bemutatása 

 

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian 

pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti 

Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú 

képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli 

szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős 

tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a 

referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás). 

 

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen 

rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat 

szempontjából egyaránt. 
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A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok 

az állások betöltésénél 

 

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2014. évben külső erőforrás bevonásával 

valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 

 

A belső ellenőrök képzései 

 

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt 

szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői 

továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, 

illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen. 

 

Belső ellenőrök regisztrációja 

 

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. 

§ követelményeinek. 

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) 

bekezdésében meghatározott engedéllyel. 

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § -

ban meghatározott feltételeknek. 

 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális 

függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §] 

 

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése 

 

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is 

közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési 

szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 

 

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása  

 

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét 

a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében. 

 

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet 

operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek 

 

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív 

működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan 

tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja 

össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési 

jelentést. 

 

A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult. 

 

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §] 

 

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt. 

 

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
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A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges 

dokumentációhoz/ellenőrzötthez hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban 

megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv 

maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges 

dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban 

rendelkezésre bocsátották. 

 

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez 

szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) 

biztosítottak voltak. 

 

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 

 

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás 

megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott 

az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, 

biztonságos tárolásáról. 

 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges 

szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az 

önkormányzat, az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási 

rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a 

belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség 

növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési 

lefedettség növelése. 

 

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésekre készített intézkedési tervekben foglaltak 

megvalósításának kontrollját. A 2014. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte. 

 

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség 

biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint 

az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a 

hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. 

 

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső 

kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését. 

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, 

ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.  
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I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont] 

 

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. 

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a 

tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult. 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont] 

  

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 

fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]. 
 

Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 

A Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 

szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátások 

ellenőrzése 

A szociális – és 

gyermekvédelmi feladatok 

ellátását számítástechnikai 

program nem támogatja. 

A munkaerő-

kihasználtság 

racionalizálhatóbb 

lenne. 

A szociális és 

gyermekvédelmi 

feladatok 

számítástechnikai 

programmal történő 

ellátása 

A Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a 

szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli ellátások 

ellenőrzése 

A pénzbeli támogatások 

kifizetésének jelentős 

részét készpénzben 

teljesítik, ami ellentétes 

azzal a jogszabályi 

előírással, miszerint 

lehetőség szerint 

készpénzkímélő fizetési 

módokat kell alkalmazni. 

Nem teljes körűen 

érvényesül az 

Áht. vonatkozó 

előírása. 

A pénzbeli juttatások 

kifizetésének banki-, 

illetve postai úton 

történő teljesítése. 

 

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt jelentőségű 

megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű 

megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák. 

 

Az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 

vonatkozásában a 2014. évi pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének 

ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés. 

 

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont] 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-ban foglaltak alapján a belső 

kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése 

érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a 

költségvetési szerv vezetője felel.  

 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 

előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodás követelményeit.  
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A belső kontrollrendszer öt eleme:  

 

1. Kontrollkörnyezet 

 

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai 

értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és 

stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint 

teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének 

minőségét. 

A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a 

felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés 

átlátható. 

Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve 

az esetleges személyi változásokhoz igazítani. 

 

2. Kockázatkezelési rendszer 

 

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított 

célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és 

kezelése. 

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és 

intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a 

válaszlépések megtételére. 

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani 

a működtetés dokumentálására. 

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és 

elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység 

során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden 

szintjén és minden működési területén megjelennek. 

 

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák: 

a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok 

b) Kijelölések 

c) Jóváhagyások 

d) Jogosultságok 

e) Igazolások 

f) Egyeztetések 

g) Működési tevékenység áttekintése 

h) Eszközök védelme 

i) Hozzáférési jogosultságok 

j) Feladatkörök szétválasztása 

k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések 

 

4. Információ és kommunikáció 

 

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé 

történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. 

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és 

feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és 

ellenőrizhetősége szempontjából. 
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A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a 

megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, 

személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 

 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer 

folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere 

rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. 

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, 

mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése 

az operatív vezetés feladata maradt. 

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont] 

 

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek 

végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai 

 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 

elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek észrevételt nem 

tettek, vitatott kérdés nem maradt. 

 

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a 

szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők 

megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. 

 

Az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 

vonatkozásában a 2014. évi pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének 

ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így 

intézkedési terv készítési kötelezettség ezen vizsgálat tekintetében nem merült fel. 

 

A másik vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv határidőre elkészült, a belső 

ellenőrzési vezető részére az intézkedési terv megküldésre került. A belső ellenőrzési 

vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta. 

 

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések 

megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső 

ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben 

konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a 

szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség 

növekedett. 

 

 A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben 

meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott 

legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót 

egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére. 

 

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső 

ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §). 

 

A 2014. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési terv és a 

végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan 

megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben 

végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt. 
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A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés. 

 

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot 

jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából 

 

Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt. 

 

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai 

 

Elmaradt intézkedés nem volt.” 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési 

szerv belső kontrollrendszerének minőségét.  

A jogszabályban foglaltak alapján a jegyző és az óvodavezető az alábbi nyilatkozatokat teszi a 

Képviselő-testület felé: 

„NYILATKOZAT 
 

Alulírott Farkasné Szabó Mária, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal jegyzője, jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam  

 a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos 

és hatékony működéséről, 

 a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

 a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

 a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

 a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

 az intézményi számviteli rendről, 

 olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

 arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal 

és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 

meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről 

a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 

tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

 A vonatkozó jogszabályok alapján kialakításra került a Hivatal átlátható struktúrája, 

felépítése, igazodva a költségvetési keretekhez.  

 A belső szabályzatok felülvizsgálata folyamatos.  

 A munkaköri leírások meghatározzák a feladatokat és a felelősségi viszonyokat.  

 A munkafolyamatok rögzítettek, a dokumentáció zárt rendszerű, nyomon követhető.  
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 A központi költségvetési támogatást figyelembe véve került meghatározásra a Hivatal 

létszám-előirányzata.  

 

Kockázatkezelési rendszer: 

 Az emberi erőforrásokból adódó kockázati tényezők kiszűrése és a pontosabb 

követelményrendszer, a számonkérési rendszer és a felelősségi területekre vonatkozó 

ágazati jogszabályok pontos ismeretének feltérképezése kialakításra került.  

 A pénzügyi kockázatok esetében a bevételi és kiadási előirányzatok változásaiból eredő 

kockázatok kezelése folyamatos. 

 A kockázatok felmerülése esetén a megtett intézkedések megfelelőek, mellyel 

biztosítható, hogy az adott kockázat bekövetkezésével létrejött eseményt lehetőség 

szerint elkerüljük, a megfelelő kontrollok alkalmazásával a kockázatot csökkentsük. 

 

Kontrolltevékenységek: 

 A szervezet teljes egészére megtörtént a megfelelő kontrolltevékenységek kialakítása, 

amely lehetővé teszi a hatékony és eredményes működést.  

 A pénzügyi területre érvényes szabályozás biztosítja a beszámolók és jelentések 

megbízhatóságát, melynek érdekében olyan preventív kontrollokat alkalmazunk, 

amelyekkel elkerülhetők a nagyobb hibák, a nem előírásszerű teljesítések.  

 Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak alkalmazása során a gazdálkodási 

jogkörök, különösen a pénzügyi ellenjegyzés jogkör megfelelő kialakításával 

megelőzhetőek a jogosulatlan kifizetések és a kiadási előirányzatokra vállalt 

kötelezettségvállalások megalapozottabbakká válnak.  

 A „négy szem elve” érvényesül a folyamatokban, ezzel biztosítva a külső feleknek 

küldött beszámolók, jelentések, adatközlések pontosságát, megbízhatóságát.  

 Az alacsony fluktuáció biztosítja a feladatvégzés folytonosságát.  

 

Információs és kommunikációs rendszer: 

 Az információáramlás megfelelő működése biztosított egyrészt a költségvetési szerven 

belül, másrészt az illetékes állami szervezetek felé. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a 

lakosság megfelelő, lehetőség szerint minél szélesebb körű tájékoztatását, az 

információk honlapon, helyi újságban, szórólapokon történő közzétételével. 

 Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékonyan, 

megbízhatóan és pontosak működnek, a beszámolási szintek, határidők és módok 

világosan meg vannak határozva.  

 A hiányosságok, szabálytalanságok megbeszélése munkahelyi értekezleteken történik.  

 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

 Az elszámoltathatóság – felelősség – átláthatóság követelményeinek való megfelelés 

biztosított. 

 A belső kontrollok értékelése több lépcsős, a hatékony megvalósulást elősegítő nyomon 

követés folyamatos.  

 A belső ellenőrzés megfelelő színvonalú.  

 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 

megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 

vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

 

Az Önkormányzat gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 

kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. 

 

Kelt: Kakucs, 2015. április 1. 

P. H. 

Farkasné Szabó Mária jegyző sk.  ” 
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„NYILATKOZAT 
 

Alulírott Spanyielné Elek Györgyi, a Kakucsi Kökörcsin Óvoda óvodavezetője, jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam 

vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam  

 a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos 

és hatékony működéséről, 

 a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

 a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

 a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

 a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

 az intézményi számviteli rendről, 

 olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

 arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal 

és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 

meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről 

a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 

tettem eleget: 

 

Kontrollkörnyezet: 

 A vonatkozó jogszabályok alapján kialakításra került az Óvoda átlátható struktúrája, 

felépítése, igazodva a költségvetési keretekhez.  

 A belső szabályzatok felülvizsgálata folyamatos.  

 A munkaköri leírások meghatározzák a feladatokat és a felelősségi viszonyokat.  

 A munkafolyamatok rögzítettek, a dokumentáció zárt rendszerű, nyomon követhető.  

 A központi költségvetési támogatást figyelembe véve került meghatározásra az Óvoda 

létszám-előirányzata.  

 

Kockázatkezelési rendszer: 

 Az emberi erőforrásokból adódó kockázati tényezők kiszűrése és a pontosabb 

követelményrendszer, a számonkérési rendszer és a felelősségi területekre vonatkozó 

ágazati jogszabályok pontos ismeretének feltérképezése kialakításra került.  

 A pénzügyi kockázatok esetében a bevételi és kiadási előirányzatok változásaiból eredő 

kockázatok kezelése folyamatos. 

 A kockázatok felmerülése esetén a megtett intézkedések megfelelőek, mellyel 

biztosítható, hogy az adott kockázat bekövetkezésével létrejött eseményt lehetőség 

szerint elkerüljük, a megfelelő kontrollok alkalmazásával a kockázatot csökkentsük. 

 

Kontrolltevékenységek: 

 A szervezet teljes egészére megtörtént a megfelelő kontrolltevékenységek kialakítása, 

amely lehetővé teszi a hatékony és eredményes működést.  
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 A pénzügyi területre érvényes szabályozás biztosítja a beszámolók és jelentések 

megbízhatóságát, melynek érdekében olyan preventív kontrollokat alkalmazunk, 

amelyekkel elkerülhetők a nagyobb hibák, a nem előírásszerű teljesítések.  

 Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak alkalmazása során a gazdálkodási 

jogkörök, különösen a pénzügyi ellenjegyzés jogkör megfelelő kialakításával 

megelőzhetőek a jogosulatlan kifizetések és a kiadási előirányzatokra vállalt 

kötelezettségvállalások megalapozottabbakká válnak.  

 A „négy szem elve” érvényesül a folyamatokban, ezzel biztosítva a külső feleknek 

küldött beszámolók, jelentések, adatközlések pontosságát, megbízhatóságát.  

 Az alacsony fluktuáció biztosítja a feladatvégzés folytonosságát.  

 

Információs és kommunikációs rendszer: 

 Az információáramlás megfelelő működése biztosított egyrészt a költségvetési szerven 

belül, másrészt az illetékes állami szervezetek felé. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a 

lakosság megfelelő, lehetőség szerint minél szélesebb körű tájékoztatását, az 

információk honlapon, helyi újságban, szórólapokon történő közzétételével. 

 Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékonyan, 

megbízhatóan és pontosak működnek, a beszámolási szintek, határidők és módok 

világosan meg vannak határozva.  

 A hiányosságok, szabálytalanságok megbeszélése munkahelyi értekezleteken történik.  

 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

 Az elszámoltathatóság – felelősség – átláthatóság követelményeinek való megfelelés 

biztosított. 

 A belső kontrollok értékelése több lépcsős, a hatékony megvalósulást elősegítő nyomon 

követés folyamatos.  

 A belső ellenőrzés megfelelő színvonalú.  

 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 

megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 

vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

 

Az Önkormányzat gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 

kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. 

 

Kelt: Kakucs, 2015. április 1. 

P. H. 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető sk.  ” 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. április 14-i ülésére 

 

Tárgy:  Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a 

házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Előterjesztő:   Nagy Pál alpolgármester  

 

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Horváth Renáta anyakönyvvezető 

 

A szavazás módja:  minősített szótöbbség  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában felhatalmazást kapott a települési 

önkormányzat, hogy  

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, illetve 

b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 

önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.  

 

Élve a törvényi felhatalmazással, a Képviselő-testület 2014 júliusában megalkotta az 

anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendeletet. 

Ezen rendeletben rögzítésre kerültek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjtételek, valamint ezek engedélyezésének 

feltételei. 

 

A rendeletben foglaltak gyakorlati alkalmazását megkezdtük, azonban az eltelt közel egy év 

tapasztalata alapján, és figyelembe véve a környező önkormányzatoknál alkalmazott díjakat, 

javasoljuk rendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálatát. 

 

A módosítás révén mindenkinek, aki hivatali helyiségen kívül kívánja megkötni a házasságát, 

a jelenlegi rendelet (4) bekezdésben foglalt díjakat kelljen megfizetnie.  

Amennyiben ehhez hozzájárul a Testület, okafogyottá válna a (3) bekezdésben alkalmazott díj, 

ezért ezen bekezdés helyére javasoljuk beilleszteni a 2. mellékletbe foglalt, szolgáltatási 

szerződésre vonatkozó rendelkezést (mindezeket a következő oldalakon foglaltak szerint.) 

 

Az anyakönyvvezető díját annyiban javasoljuk megemelni, hogy ne bruttó, hanem nettó 6000  

Ft-ot kapjon külsős helyszíneken történő házasságkötések esetén.  

 

Megjegyezzük, hogy a mi önkormányzati és anyakönyvvezetői díjaink még a módosítás révén 

is jóval alatta maradnak a környező településen alkalmazott díjaknak. 

A rendelet 4. §-ának (1) – (4) bekezdései jelenleg az alábbiakat tartalmazzák: 

4. § (1) Az Önkormányzat a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés 

lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.  

(2) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 0 Ft  
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b) nem helybeli lakosok esetén: 12.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.  

(3) A hivatali munkaidőn belüli, de a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 8.000 Ft + ÁFA 

b) nem helybeli lakosok esetén: 16.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.  

(4) A hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolításáért  

a) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 12.000 Ft + ÁFA 

b) nem helybeli lakosok esetén: 20.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.  

 

Javasoljuk, hogy a módosítást követően a 4. § (2) – (4) bekezdése az alábbiak szerint változzon: 

(A módosított részt vastagon kiemeltük. A csak tartózkodási hellyel rendelkezők is helybeli 

lakosok, de nekik kelljen fizetni, mert utánuk nem kap az Önkormányzat normatívát, csak az 

állandó lakosok után, ezért illesztettük be az „állandó” jelzőt.) 

„4. § … 

(2) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításáért  

c) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 0 Ft  

d) nem állandó helybeli lakosok esetén: 12.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgáltatást igénybevevőknek az Önkormányzat részére.  

(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításáért - mind hivatali 

munkaidőn belül, mind azon túl -, 
c) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 12.000 Ft + ÁFA 

d) nem állandó helybeli lakosok esetén: 20.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgáltatást igénybevevőknek az Önkormányzat részére.  

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjakra vonatkozó megállapodás 

tervezetét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

 

A rendelet 5. §-ának (1) – (2) bekezdései jelenleg az alábbiakat tartalmazzák: 

5. § (1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető 

írásban köteles nyilatkozni, hogy a házasságkötések során végzett munka ellentételezéseként 

szabadidő kiadását vagy díjazást igényel-e.  

(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, 

házasságkötésenként bruttó 6.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az 

Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.  

 

Javasoljuk, hogy a módosítást követően a 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változzon.  

(A módosított részt vastagon kiemeltük.) 

„5. § (2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, 

házasságkötésenként nettó 6.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az 

Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.” 

 

Javasoljuk továbbá, hogy a rendelet az alábbi szövegezésű 2. számú melléklettel egészüljön ki: 
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2. számú melléklet az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelethez  

 

SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a Kakucsi Polgármesteri Hivatal, mint szolgáltató, másrészről: 

1. név: ………………………………………………………………………………………… 

lakcím: ………………………………………………………………………………………, 

2. név: ………………………………………………………………………………………… 

lakcím: ………………………………………………………………………………………, 

mint megrendelő(k) között a ……… év………………………… hó …… nap …… órakor  

a ……………………………………………………………………………. (helyen) tartandó  

házasságkötési esemény lebonyolítására vonatkozóan az alábbi feltételekkel: 

 

A szolgáltatás megnevezése: A szolgáltatás 

díja: 

Igénybe veendő 

szolgáltatás 

(„X”-el jelölni) 

1. A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali 

helyiségben történő házasságkötés lebonyolítása 

nem állandó helybeli lakosok esetén 

12.000 Ft + ÁFA  

2. A hivatali helyiségen kívül történő 

házasságkötés lebonyolítása - mind hivatali 

munkaidőn belül, mind azon túl -, ha az érintett 

felek egyike kakucsi állandó lakos  

12.000 Ft + ÁFA   

3. A hivatali helyiségen kívül történő 

házasságkötés lebonyolítása - mind hivatali 

munkaidőn belül, mind azon túl -, nem állandó 

helybeli lakosok esetén 

20.000 Ft + ÁFA  

 

1. Megrendelő(k) tudomásul veszi, hogy a házasságkötés lebonyolításához kapcsolódó - fenti 

táblázatban foglaltak szerinti, általa igénybe venni szándékozott - szolgáltatási díj összegét a 

házasságkötési eseményt megelőző 30. napig köteles az Önkormányzat házipénztárába 

befizetni, vagy az Önkormányzat Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-

31020956-51000008 számú számlájára átutalni, és az erről szóló igazolást az 

anyakönyvvezetőnek a befizetést követően bemutatni.  

 

2. Megrendelő(k) tudomásul veszi továbbá, hogy a szolgáltatási díj határidőn belül történő meg 

nem fizetése esetén ezen házasságkötési esemény lebonyolítására vonatkozó szolgáltatási 

megállapodás semmis. 

 

Kakucs, 201....... év …............................hó ….........nap  

 

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

anyakönyvvezető     megrendelő(k) 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

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

 

Kakos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (…….) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai: 

 

1.1 A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 

Az Önkormányzatnak jogában áll a házassági események lebonyolításáért díjat szednie, 

viszont a nem külső helyeken történő házasságkötési szertartást igénylők részére továbbra 

is ingyenes a munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény, sőt 

azok részére a munkaidőn túli is, akik közül legalább az egyik személy állandó helyi lakos. 

A rendelet elfogadásával a díjak szabályozásában annyi változás történne, hogy az eddigi 

háromféle díjfizetési mód kettőre csökkenne, és a külső helyszíneken történő szertartások 

megtartása alkalmával nemcsak akkor kellene fizetniük a házasulandóknak díjat, ha 

munkaidőn kívülre kérik a szertartás megtartását, hanem akkor is, ha munkaidőn belül, és 

a külső helyszíneken a helyi lakosoktól is kérnénk díjat. 

Az anyakönyvvezető díja is módosulna, viszont az ő részére a díjat nem a házasulók fizetik, 

hanem az Önkormányzat.  

A módosítás jelentős gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.  

 

1.2. Környezeti, egészségi következmények: 

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. Az anyakönyvi eseményekhez 

közvetlenül kapcsolódó adminisztratív terhek többnyire függetlenek az anyakönyvi 

esemény helyszínétől vagy időpontjától.  

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

Jogszabály nem kötelezi rá az Önkormányzatot, a módosítás mindössze a gyakorlatiasabb 

szempontokat veszi figyelembe. 

 

3. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 

Nincs. 

 

4. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: 

Személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 
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Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslatokat megtárgyalni, és az alábbi 

rendelettervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjék: 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (…….) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó 

többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló  

5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi esemény 

engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

4. § (2) - (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés 

lebonyolításáért  

e) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 0 Ft  

f) nem állandó helybeli lakosok esetén: 12.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgáltatást igénybevevőknek az Önkormányzat részére.  

(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításáért - mind hivatali 

munkaidőn belül, mind azon túl -, 

e) ha az érintett felek egyike kakucsi állandó lakos: 12.000 Ft + ÁFA 

f) nem állandó helybeli lakosok esetén: 20.000 Ft + ÁFA 

szolgáltatási díjat kell fizetniük a szolgáltatást igénybevevőknek az Önkormányzat részére.  

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjakra vonatkozó megállapodás tervezetét e 

rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

 

2. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, 

házasságkötésenként nettó 6.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az 

Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.” 

 

3. § A Rendelet kiegészül a következő szövegezésű 2. számú melléklettel: 
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2. számú melléklet az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelethez 

 

„SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a Kakucsi Polgármesteri Hivatal, mint szolgáltató, másrészről: 

1. név: ………………………………………………………………………………………………… 

lakcím: ………………………………………………………………………………………………, 

2. név: ………………………………………………………………………………………………… 

lakcím: ………………………………………………………………………………………………, 

mint megrendelő(k) között a ……… év…………………………………… hó …….nap ……órakor 

a ………………………………………………………………………………………. (helyen) tartandó  

házasságkötési esemény lebonyolítására vonatkozóan az alábbi feltételekkel: 

 

A szolgáltatás megnevezése: A szolgáltatás 

díja: 

Igénybe veendő 

szolgáltatás 

(„X”-el jelölni) 

1. A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali 

helyiségben történő házasságkötés lebonyolítása 

nem állandó helybeli lakosok esetén 

12.000 Ft + ÁFA  

2. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolítása - mind hivatali munkaidőn belül, 

mind azon túl -, ha az érintett felek egyike kakucsi 

állandó lakos  

12.000 Ft + ÁFA   

3. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés 

lebonyolítása - mind hivatali munkaidőn belül, 

mind azon túl -, nem állandó helybeli lakosok 

esetén 

20.000 Ft + ÁFA  

 

1. Megrendelő(k) tudomásul veszi, hogy a házasságkötés lebonyolításához kapcsolódó - fenti 

táblázatban foglaltak szerinti, általa igénybe venni szándékozott - szolgáltatási díj összegét a 

házasságkötési eseményt megelőző 30. napig köteles az Önkormányzat házipénztárába 

befizetni, vagy az Önkormányzat Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett 65500082-31020956-

51000008 számú számlájára átutalni, és az erről szóló igazolást az anyakönyvvezetőnek a 

befizetést követően bemutatni.  

 

2. Megrendelő(k) tudomásul veszi továbbá, hogy a szolgáltatási díj határidőn belül történő meg 

nem fizetése esetén ezen házasságkötési esemény lebonyolítására vonatkozó szolgáltatási 

megállapodás semmis. 

 

Kakucs, 201....... év …............................hó ….........nap  

 

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

anyakönyvvezető     megrendelő(k)” 

 

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Jelen rendeletben foglaltakat e rendelet hatályba lépését követő ügyekre kell alkalmazni. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. április 14-i ülésére 

 

Tárgy: Döntés főépítész megbízásáról a szennyvíztisztító telep bővítésére 

vonatkozó településrendezési eszközök elkészítésének idejére 

 

Előterjesztő:   Nagy Pál alpolgármester  

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

A szavazás módja:  egyszerű szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kakucs község jelenleg hatályban lévő rendezési tervét és Helyi Építési Szabályzatát a 

szennyvíztisztító telep szükséges bővítése miatt módosítani szükséges. Az ezzel kapcsolatos 

eljárás folyamatban van. A településrendezési eszközök elkészítését Zétényi Zsófia (TT-1 É 

01-2407) Budapest, Naphegy utca 26. szám alatti lakos, építész végzi. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §. (3) 

bekezdése előírja, hogy a rendezési tervvel kapcsolatos eljárás lebonyolításának idejére az 

önkormányzatnak főépítészt kell foglalkoztatni. Ennek elmulasztása törvénysértéssel jár. 

„6/A § (3) A települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával 

és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési vagy térségi - a főépítészi 

tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész 

közreműködésével látja el.” 

 

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a főépítészi feladatok ellátásával bízza meg Zétényi 

Zsófia építészt, aki ezen tevékenységet külön ellenérték megfizetése nélkül vállalja. Kérjük a 

Testületet a következő határozati javaslat és az ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés 

elfogadására: 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2015. (04. ....) határozata 

Önkormányzati főépítész megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep bővítésére 

vonatkozó településrendezési eszközök elkészítésének idejére megbízza Zétényi Zsófia (TT-1 

É 01-2407) 1016 Budapest, Naphegy utca 26. szám alatti lakost a települési főépítészi feladatok 

ellátásával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletében foglalt 

szövegezésű megbízási szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 
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A ...../2015. (04. ....) határozat melléklete: 

 

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött alulírott napon és helyen  

 

egyrészről: Kakucs Község Önkormányzata (2366 Kakucs, Fő utca 20. adószáma: 

15734659-2-13; képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester) mint megbízó, a 

továbbiakban röviden megbízó,  

 

másrészről: Zétényi Zsófia (TT-1 É 01-2407) 1016 Budapest, Naphegy utca 26. szám alatti 

lakos, mint megbízott, a továbbiakban röviden megbízott között az alább feltételek szerint: 

 

1./ Megbízott kijelenti, hogy a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet szerint önkormányzati főépítészi tevékenység ellátáshoz megfelelő 

felkészültséggel és képesítéssel rendelkezik.  

 

2./ Felek megállapodnak abban, hogy megbízó megbízza, megbízott pedig elvállalja 

Kakucs Község Önkormányzatának főépítészi tevékenységét az 1. pontban jelölt 

jogszabály szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás ingyenes, megbízott 

ezen tevékenységét külön ellenérték megfizetése nélkül vállalja. 

    

3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízó jogosult felelős tervezőként a 

szennyvíztisztító telep bővítésére készülő településtervezési feladatokat is ellátni 

megbízónál. 

 

4./ Megbízott, a fenti településrendezési eszközök készítése idején, közreműködik a 

településrendezési eszközök egyeztetésében. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 

jelen szerződésben foglalt tevékenységet szabályozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok 

rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek jelen megbízási szerződést közös elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Dátum: ................ 

 

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

----------- 

Kakucs Község Önkormányzata        Zétényi Zsófia   
                      megbízó               megbízott” 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. április 14-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozása 

 

Előterjesztő:   Nagy Pál alpolgármester  

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

A szavazás módja:  minősített szótöbbség  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az új Képviselő-testület ülésein többször felvetődött, hogy a jelenleg önkéntes formában 

működő faluvédő csoport helyett alapítania kellene az Önkormányzatnak egy hivatalosan 

működő, fő tevékenységi körében: közbiztonsági feladatok ellátására szakosodott korlátolt 

felelősségű társaságot. 

 

A Kft. létrehozására vonatkozóan az előkészületek már a tél folyamán megkezdődtek. Először 

is meghívtuk egy Falufejlesztési és Közbiztonsági bizottsági ülésre a jelenlegi faluvédőket, az 

újhartyáni Őrző-védő Kft. vezetőjét, valamint néhány szakértő helyi lakost, ahol - a pro és 

kontra vélemények elhangzását követően - nagyvonalakban közeledtek az álláspontok arról, 

hogy hogyan és milyen formában működjön majd a társaság.  

 

A következő körben - a bizottsági ülésen elhangzottakat alapul véve - megbeszélést folytattunk 

a faluvédő csoport vezetőjével, aki ezen értekezleten ismertette a Kft. gyakorlati működéséhez 

szükséges javaslatait, véleményét. 

 

Ezt követően a község összes ingatlanához eljuttattunk egy kérdőívet, melyben kértük a 

lakosságot, hogy jelezzék vissza, hogy ha a faluban létrehoz az Önkormányzat egy ún. őrző-

védő Kft-t, azt támogatnák-e. A felhívásunkra 109 kérdőívet küldtek vissza a lakosok, melyből 

94 igen, 14 nem válasz érkezett, míg válasz nélkül, kommenttel 1 kérdőívet juttattak vissza.  

 

Ismerve a lakosság kérdőívek kitöltéséhez és visszajuttatásához gyakorolt passzív hozzáállását, 

meg vagyunk elégedve a visszaérkezett kérdőívek darabszámával, s azzal, hogy a válaszadók 

86%-a igényli a vagyonvédelmi Kft. létrehozását. 

 

Egy cég alapításakor a legelső lépés a cég adatainak meghatározása.  

Az említett adatokban szükség van az alapítandó cég típusának megadására (Kft.) a cég 

székhelyére, elérhetőségeire (e-mail cím, telefonszám), a tagok nevére és vagyoni 

hozzájárulásának mértékére, az alapítandó cég jegyzett tőkéjére, a vezető tisztségviselők 

nevére, az áfa-kör kódjára, valamint a cég tevékenységi körére. Vannak azonban olyan esetek 

is, amikor további adatokra, dokumentumokra is szükség van a cég alapításához, 

bejegyzéséhez, ez helyzetenként változhat. 

A hatályos TEÁOR jegyzékből történik a tevékenységi körök pontos meghatározása.  

A megadott adatok alapján a szükséges iratokat a megbízott ügyvéd készíti el. 

Az iratok elkészülését követően következik a szükséges dokumentumok aláírása. Az aláírás a 

cégben minden érintett fél egyidejű megjelenésével történik, ügyvédi jelenlétben. Az 

érintetteknek igazolniuk kell az aláírás előtt a személyazonosságukat a megfelelő okmányok 

segítségével.  

Az adatok összeállítását és az aláírást követően az iratok elküldése következik a Cégbíróság 

részére.  
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A korlátolt felelősségű társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön 

létre. A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező.  

A cégbejegyzésre irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a 

cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon -elektronikus 

úton kell - a Ctv.-ben meghatározott módon és mellékletekkel együtt - előterjeszteni.  

A Kft. a bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és az ahhoz fűzött mellékletek 

benyújtásával kéri az adószám megállapítását, ezzel teljesíti az adóhatósághoz történő 

bejelentkezési kötelezettségét is.  

 

A cégbejegyzés iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

1. létesítő okiratot, 

2. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedélyt, 

3. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok megválasztást elfogadó, az 

összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát 

4. a vezető tisztségviselő nyilatkozatát arról, hogy nem áll a 2013. évi V. tv. 3:22. § (4)-

(5) bekezdésében foglalt eltiltás hatálya alatt, 

5. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés 

megfizetésének igazolását, 

6. a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának igazolását; 

7. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az 

adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozatát, 

8. a székhelyhasználat, valamint a telephely(ek) használatának, és a fióktelep(ek) 

használatának jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot,  

9. a tagjegyzéket, 

10. a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban a pénzforgalmi szolgáltató igazolását a pénzbeli 

hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által 

közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozatot a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság 

rendelkezésére bocsátásáról. 

 

A cégbejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek (kb. 200.000 Ft): 

1. az alapító okirat elkészítésének, ügyvédi ellenjegyzésének, cégeljárásban való jogi 

képviseletnek a díja (a felek megállapodásától függően); 

2. a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány) díját: a névaláírás és cégjegyzés 

valódiságának tanúsításáért, 

3. az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetékét, mely 50.000 Ft, 

4. kamarai tagdíj 5.000 Ft/év, 

5. könyvelő díjazása, 

6. bélyegző, céges névtábla készítése, 

7. számlatömb vásárlása, stb. 

 

Amennyiben a Cégbíróság jóváhagyta a bejegyzést, következhet a szükséges iratok átvétele az 

eljáró ügyvédtől.  

Egy cég működéséhez kötelező egy könyvelő, számlavezető bank kiválasztása, valamint 

bankszámla megnyitása is.  

 

A cégalapítás (Kft.-alapítás) esetében több módon lehet eljárni, meg lehet bízni egy ügyvédet, 

de egy olyan ügynökséget is, amely cégalapításra szakosodott.  

Önkormányzatunk Dr. Vancskó Krisztina ügyvédet kérte fel, hogy készítse el a közbiztonsági 

Kft.-nk alapító okiratának tervezetét, valamint a hozzá kapcsolódó szükséges dokumentumokat. 

 

Tájékoztató a gazdasági társaságokról: 

 

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni 

hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a 

tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 
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Gazdasági társaságot mind természetes, mind jogi személyek létrehozhatnak. (Az 

Önkormányzat jogi személy.) 

A jogi személy minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt vagy 

korlátoz. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez 

köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály 

által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor végezhet, ha az e 

tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja(i) vagy a társasággal munkavégzésre 

irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési 

követelményeknek megfelel. 

 

Gazdasági társaság formái: Közkereseti társaság (Kkt.), Betéti társaság (Bt.), Korlátolt 

felelősségű társaság (Kft.), Részvénytársaság (Rt.)  

A korlátolt felelősségű társaság (Kft.) – a korlátolt felelősségből és az egyszerű formai 

követelményekből adódóan – a legelterjedtebb gazdasági társasági forma Magyarországon. 

A Kft. olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló 

törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének 

szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni értékű 

szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. 

 

A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása, míg az egyes törzsbetétek összege a törzstőke, 

ami nem lehet kevesebb 3.000.000 forintnál. 

A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet 

kevesebb 100.000 forintnál. Egy tagnak csak egy törzsbetéte lehet, de a tagok úgy is 

rendelkezhetnek, hogy egy törzsbetétnek több tulajdonosa van a közös tulajdon szabályai 

szerint. 

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az 

üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.  

 

A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést – 

a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad 

eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor 

kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el – vagy a kifizetés következtében 

nem érné el – a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 

fizetőképességét. 

 

A korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés. 

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen az olyan szerződés megkötésének 

jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, felügyelőbizottság tagjával, választott társasági 

könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt. Főszabály szerint az ügyvezető a 

társaság székhelyére hívja össze a taggyűlést. A taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz 

alkalmazásával is megtartható. 

 

Korlátolt felelősségű társaságot egy személy is alapíthat. Egyszemélyes társaságnál a 

taggyűlés hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. Az egyszemélyes társaság és 

annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni.  

A társaság alapítása a társasági szerződés (egyszemélyes társaság esetében alapító okirat) 

valamennyi alapító tag általi aláírásával történik, amit közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. 

 

Gazdasági társaság alapítását a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi 

ellenjegyzésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak. Ha a 

gazdasági társaság alapítása hatósági engedélyhez kötött, a bejelentést a jogerős engedély 

kézhezvételétől számított 15 napon belül kell teljesíteni.  
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A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve, a legfőbb szerv a legtöbb esetben a 

taggyűlés. Egyszemélyes társaság esetén a legfőbb szerv hatáskörében az egyedüli tag jár 

el. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi 

kérdéseiben való döntéshozatal. A gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozik 

különösen, de nem kizárólagosan a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a 

nyereség felosztásáról való döntés, továbbá a taggal, a vezető tisztségviselővel, a 

felügyelőbizottsági taggal, a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény 

érvényesítéséről való döntés. 

A gazdasági társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem 

tartoznak a tagok hatáskörébe egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető 

tisztségviselőkből álló testület jogosult. 

 

Az ügyvezetés a Kft. esetében az ügyvezető(k) feladata.  

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni, képviseletnek nincs 

helye. A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban láthatja el. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége 

alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint 

a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve, és – az egyszemélyes gazdasági 

társaságok kivételével – a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható. A társaság legfőbb 

szerve a vezető tisztségviselő hatáskörét főszabály szerint nem vonhatja el. 

 

A vezető tisztségviselők, ha velük szemben kizáró ok nem áll fenn, határozatlan időre, 

határozott idő alkalmazása esetén legfeljebb 5 évre jelölhetők ki és bármikor indokolás 

nélkül visszahívhatók.  

A vezető tisztségviselők felelőssége elsősorban az alábbiakra terjed ki: 

 az alapítás, a gazdasági társaság jogszabályban előírt adatainak bejelentése a nyilvántartó 

bíróságnak és az éves beszámoló benyújtása; 

 a tagok részére a gazdasági társaságra vonatkozóan felvilágosítás adása, számukra a 

gazdasági társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba való betekintés biztosítása; 

 a gazdasági társaság törvényes képviselete. 

A vezető tisztségviselők a társaság felé a szerződésszegéssel okozott károk szabályai szerint 

felelnek.  

 

A tagok, illetve az alapító a társasági szerződésben felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik 

el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából 

ellenőrizze. A felügyelőbizottság három tagból áll. Létrehozatala egyes esetekben 

lehetőség, más esetekben kötelezettség. Az első felügyelőbizottság tagjait a társasági 

szerződésben kell kijelölni, ezt követően a legfőbb szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. 

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Ha a gazdasági társaságnál 

felügyelőbizottság működik, az éves beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a 

felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján 

független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság 

beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. 

Kötelező a könyvvizsgáló választása minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás számára, 

kivéve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számviteli törvény) és más 

jogszabályokban meghatározott eseteket. A Számviteli Törvény értelmében nem kötelező a 

könyvvizsgáló választása, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: 



39 

 az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) 

nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és 

 az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan 

foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 

Amennyiben a könyvvizsgáló megválasztására jogszabályi kötelezettség nincs, a gazdasági 

társaság bármikor választhat könyvvizsgálót.  

 

 

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltakról 

 

1. § E törvény alkalmazásában 

a)2 köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar 

Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, 

többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 

önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön 

vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik, 

b)3 többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi 

személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben 

szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül – 

rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi 

személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető 

szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, 

illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban 

fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell 

figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el 

nem érő közvetett befolyást. 

c)4 közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvényben meghatározott elektronikus közzététel. 

…. 

2. § (1)6 A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló 

adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető 

állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti 

rendelkezésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 

b) tisztségét vagy munkakörét, 

c) munkaviszonyban álló személy esetében 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, 
teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért 

megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a 

munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) 

bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 

da) a megbízási díjat, 

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok 

alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult 

munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű 

egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi 

közzé. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.286813#foot2
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.286813#foot3
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.286813#foot4
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.286813#foot6
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…. 

4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása 

kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz 

javaslatot a társaság legfőbb szervének. 

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően 

nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll… 

5. § … 

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más 

jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, 

felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók 

javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások 

módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától 

számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem 

lehet. 

 

Kérjük a Képviselőket, hogy a fentieket tárgyalják meg, és ha egyetértenek a közbiztonsági Kft. 

létrehozásával, és az alábbi határozati javaslatban foglaltakkal, fogadják el a következőket: 

 

1. Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

 A Kakucsi Közbiztonsági Kft. létrehozásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település 

közbiztonságának védelme céljából az Önkormányzat létrehozza a Kakucsi Közbiztonsági 

Kft.-t. 

a) A Kft. neve: Kakucsi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 

b) A Kft. rövidített neve: Kakucsi Közbiztonsági Kft. 

c) A Kft. székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

d) A Kft. alapítója: Kakucs Község Önkormányzata 

e) A Kft. törzstőkéje: 3.000.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2015. évi 

költségvetéséből biztosít és a cégjegyzés után kifizetését engedélyezi. 

f) A Kft. ügyvezetője: Dinnyés Tamás (lakcíme: 2365 Inárcs, Kakucsi út 3/C.) 

g) Az ügyvezető a feladatát megbízási szerződés keretében látja el, megbízatása 

határozatlan ideig szól, díjazása: a mindenkori minimálbér ½-ed része. 

h) A cégjegyzésre jogosult: Dinnyés Tamás önállóan. 

i) A Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai:  

1) Nagy Pál (lakcíme: 2366 Kakucs, Rónay György utca 28.) 

2) Zsolnai Csaba (lakcíme: 2366 Kakucs, Gizella utca 57.)  

3) Csernák István (lakcíme: 2366 Kakucs, Fő utca 18/A.) 

j) A Kft. könyvvizsgálót nem alkalmaz.  

k) A Kft. könyvelését az ABAKUSZ Kft. (székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 242., 

ügyvezető: Maczák János) végzi. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:   alpolgármester 
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2. Határozati javaslat: 

 

 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (… ...) Határozata: 

 A Kakucsi Közbiztonsági Kft. Alapító Okiratának elfogadásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a Kakucsi 

Közbiztonsági Kft. Alapító Okiratát: 

 

„Alapító okirat 

 

Alulírott alapító, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az 

alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: 

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)  

 

1.1. A társaság cégneve: Kakucsi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Kakucsi Közbiztonsági Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 2 .............................................................................. 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 3 ..................................................................... 

1.3. A társaság székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

A társaság székhelye4 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével5: ................................................................... 

1.4. A társaság telephelye(i):6 ............................................................................................... 

1.5. A társaság fióktelepe(i): 7 ............................................................................................... 

 

2. A társaság alapítója 

Név: ………………………………………………………………………………………  

   Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):8 Kakucs Község Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15734659-2-13. 

Székhely: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Képviseletre jogosult neve: dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Lakcím: 2366 Kakucs, Galamb utca 2/B. 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i)9 

 

3.1. Főtevékenység:   8010’08 Személybiztonsági tevékenység 

 

5210’08  Raktározás, tárolás 

5229’08  Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

5320’08  Egyéb postai, futárpostai tevékenység 

                                                           
1 A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt 
kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét 
képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 
2 Szükség esetén kitöltendő. 
3 Szükség esetén kitöltendő. 
4 Aláhúzással jelölendő. 
5 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének 
megjelölése kötelező. 
6 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
7 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
8 Szervezet esetén kell kitölteni. 
9 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
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5590’08 

6203’08     

 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

Számítógép üzemeltetés 

6311’08        Adatfeldolgozás web-hoszting szolgáltatás 

6399’08      M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

 

6820’08      Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7021’08      PR, kommunikáció 

7022’08      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7490’08      M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 

8020’08      Biztonsági rendszer szolgáltatás 

8030’08      Nyomozás 

8121’08      Általános épülettakarítás 

8129’08      Egyéb takarítás 

8219’08      Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8230’08      Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8291’08      Követelésbehajtás 

8299’08      M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

8560’08      Oktatást kiegészítő tevékenység 

9499’08     M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):10 ...................................................................................... 

 

4. A társaság működésének időtartama 

 

A társaság időtartama:11 

a) határozatlan. 

b) határozott12 .................................................................................................................-ig. 

 

5. A társaság törzstőkéje 

 

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely 

a) 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből, 

b)13 ................... Ft, azaz ............................ forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, 

hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget 

fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni 

betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a 

tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint 

elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a 

törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének 

erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

 

6. A tag törzsbetétje 

 

Név (Cégnév): Kakucs Község Önkormányzata 

A törzsbetét összege: 3.000.000,-Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: 3.000.000,-Ft. 

                                                           
10 Szükség esetén kitölthető, bővíthető. 
11 Aláhúzással jelölendő. 
12 Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! 
13 Szükség esetén kitöltendő. 
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Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100%-

a14, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság 

házipénztárába15. 

A fennmaradó összeget: ..........................-ig16 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. 

b)17 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése: .................................................................. értéke: ..................................... Ft. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.  

 

7. Üzletrész 

 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely 

a társaság bejegyzésével keletkezik. 

 

8. Az egyszemélyes társaság működése 

 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán 

új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani. 

 

9. A nyereség felosztása 

 

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel 

kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad 

eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor 

kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem 

érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 

fizetőképességét. 

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult18 osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

 

10. Az alapítói határozat 

 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

 

11.1.19 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név:20 Dinnyés Tamás 

Lakcím: 2365 Inárcs, Kakucsi út 3/C. 

Cégnév (név):21.................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):22 ........................................................................... 

                                                           
14 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
15 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható. 
16 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás 
érvényesül! 
17 Szükség esetén bővíthető. 
18 Aláhúzással jelölendő. 
19 Szükség esetén bővíthető. 
20 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
21 Szervezet esetén kell kitölteni. 
22 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 
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Székhely: ............................................................................................................................. 

Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................. 

Lakcím: ................................................................................................................................ 

Az ügyvezetői megbízatás23 

a) határozott időre24 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. ................. 

A megbízatás lejárta:25 .......................................................................................................... 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási 

jogviszonyban/munkaviszonyban26 látja el.  

 

12. Cégvezető 

 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére27 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2.28 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)29: 

Név: ...................................................................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................................................................. 

Kinevezés kezdő időpontja: ................................................................................................. 

 

13. Cégjegyzés 

 

13.1.30 Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Dinnyés Tamás 

Név: ...................................................................................................................................... 

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:31 

a) Név: ............................................................................................................................. és 

Név: ...................................................................................................................................... 

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b)32 Név: .......................................................................................................................... és 

Név: ....................................................................................................................................... 

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

 

14. Felügyelőbizottság 

 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására33 

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

14.3.34 A felügyelőbizottság tagjai: 

                                                           
23 Aláhúzással jelölendő. 
24 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §). 
25 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
26 Aláhúzással jelölendő. 
27 Aláhúzással jelölendő. 
28 Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 
29 Szükség esetén bővíthető. 
30 Szükség esetén bővíthető. 
31 Szükség szerint kitöltendő. 
32 Szükség szerint bővíthető. 
33 Aláhúzással jelölendő. 

34 A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
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Név: Nagy Pál 

Lakcím: 2366 Kakucs, Rónay György utca 28. 

A megbízatás35 

a) határozott időre36 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. .................. 

A megbízatás lejárta:37 ........................................................................................................ 

Név: Zsolnai Csaba 

Lakcím: 2366 Kakucs, Gizella utca 57. 

A megbízatás38 

a) határozott időre39 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. .................. 

A megbízatás lejárta:40 ......................................................................................................... 

Név:41 Csernák István 

Lakcím: 2366 Kakucs, Fő utca 18/A. 

A megbízatás42 

a) határozott időre43 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. .................. 

A megbízatás lejárta:44 ......................................................................................................... 

 

15. Könyvvizsgáló45 

 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név:46 ................................................................................................................................. 

Lakcím: .............................................................................................................................. 

Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... 

Cégnév:47 ........................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám: ............................................................................................................... 

Székhely: ........................................................................................................................... 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

............................................................................................................................................ 

Kamarai nyilvántartási száma: .......................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................................. 

Helyettes könyvvizsgáló neve: ......................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................................. 

                                                           
35 Aláhúzással jelölendő. 
36 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
37 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
38 Aláhúzással jelölendő. 
39 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
40 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
41 Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú 
felügyelőbizottság felállítása semmis. 
42 Aláhúzással jelölendő. 
43 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
44 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
45 A Ptk. 3:38. § és 3: 129–131. § esetén. 
46 Természetes személy esetén kell kitölteni. 
47 Szervezet esetén kell kitölteni. 
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A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................ 

A megbízatás lejárta: ........................................................................................................ 

 

16. A társaság megszűnése 

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon az alapítót illeti meg. 

 

17. Egyéb rendelkezések 

 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének48 

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján: www.kakucs.hu 

tesz eleget. 

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Kakucs, 2015. ......................... 

 

 

Az alapító aláírása: 

 

...................................................................................................................................... 

Név: Kakucs Község Önkormányzata 

 

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:49 

Dr. Vancskó Krisztina ügyvéd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Aláhúzással jelölendő. 
49 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 


