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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 28-ai ülésére 

 

1. napirendi ponthoz 

 

Tárgy:  Döntés az étkezési térítési díjak összegének változásával 

kapcsolatban a vonatkozó rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

    Bundik Kornélia élelmezésvezető 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A Konyha részéről kérjük az étkezési térítési díjak megemelését tekintettel arra, hogy az előző 

ármegállapítás óta emelkedtek a nyersanyagköltségek, illetve jövőre is várható áremelkedés.  

 

A díjemelésnél az átlagos mértéken túl figyelembe vettük azt is, hogy az étkezők által 

fizetendő bruttó térítési díj összege ne törtszám, hanem kettővel osztható, kerek szám legyen.  

 

A nyersanyag és adagmennyiség megállapítása az ÁNTSZ által közzétett ajánlással történt. 

 

 

Tisztelettel: 

 Bundik Kornélia élelmezésvezető 
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Nyersanyagnorma-tervezet: 

Megnevezés Átlagár 3-6 év Érték 
7-14 
év Érték 19-60 év Érték 

Hús( sertés) kg. 
1 550 

Ft 0,6 
930 Ft 

0,9 1 240 Ft 1.0 1 550 Ft 

Baromfi 800 Ft 0,8 640 Ft 1 880 Ft 1,2 960 Ft 

Tej  l. 180 Ft 2 360 Ft 2,5 450 Ft 2,5 450 Ft 

Tejtermék 
1 200 

Ft 0,15 
180 Ft 

0,2 240 Ft 0,25 300 Ft 

Tejföl  db. 110 Ft 1,5 165 Ft 2 220 Ft 2 220 Ft 

Főzőzsiradék (étolaj) 350 Ft 0,1 35 Ft 0,15 55 Ft 0,17 60 Ft 

Kenőzsiradék 500 Ft 0,1 50 Ft 0,15 75 Ft 0,2 100 Ft 

Cukor 230 Ft 0,2 45 Ft 0,2 45 Ft 0,25 60 Ft 

Kenyér  210 Ft 1 210 Ft 1,4 285 Ft 1,7 355 Ft 

Péksütemény 90 Ft 10 900 Ft 10 900 Ft 15 1 350 Ft 

Cereáliák 180 Ft 0,3 55 Ft 0,4 70 Ft 0,5 90 Ft 

Száraztészta 380 Ft 0,5 190 Ft 0,8 305 Ft 0,9 340 Ft 

Burgonya 190 Ft 1,7 325 Ft 2 380 Ft 2,5 475 Ft 

Zöldségfélék 240 Ft 1,5 360 Ft 2 480 Ft 2,2 530 Ft 

Gyümölcsök,befőtt 260 Ft 1 260 Ft 1,5 390 Ft 1,5 390 Ft 

Tojás 30 Ft 5 150 Ft 10 300 Ft 18 540 Ft 

Húskészítmény 
1 200 

Ft 0,15 
180 Ft 

0,17 205 Ft 0,2 240 Ft 

Hüvelyesek 250 Ft 0,1 25 Ft 0,12 30 Ft 0,16 40 Ft 

1 fő / 10 nap össz.:     5 060 Ft   6 550 Ft   8 050 Ft 

1 fő / 1 nap össz..     505 Ft   655 Ft   805 Ft 

3 x étkezés (65%):     330 Ft   425 Ft   525 Ft 

Tízórai 20% :     65 Ft   85 Ft   105 Ft 

Ebéd 65% :     215 Ft   275 Ft   340 Ft 

Uzsonna 15% :     50 Ft   65 Ft   80 Ft 

Súlyozott átlagnorma               

2 x étkezés (55%)         360 Ft     

1 x étkezés (40%) :         260 Ft   320 Ft 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díjakkal kapcsolatban a Képviselő-testület a 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendeletet 2013-ban alkotta, melynek 1. számú melléklete 

tartalmazza a jelenlegi térítési díjakat. 

 

A 2017. január 1-től alkalmazni javasolt térítési díjak a következők: 

(Az emelés mértéke átlagosan 3%.) 

 

Étkezési 
csoportok Norma Áfa Összesen 2016.   

Rezsivel Rezsi % 

Óvoda 330 Ft 90 Ft 420 Ft 400 Ft 3 x étkezés     

Napközi 425 Ft 115 Ft 540 Ft 520 Ft 3 x étkezés     

Menza plusz 360 Ft 100 Ft 460 Ft 440 Ft 2 x étkezés     

Menza 260 Ft 70 Ft 330 Ft 320 Ft 1 x étkezés      

Alkalmazottak 320 Ft 86 Ft 406 Ft 640 Ft 1 x étkezés 650 Ft 60% 

Szociális étkezők 320 Ft 86 Ft 406 Ft 880 Ft 1 x étkezés 895 Ft 120% 

Vendégétkezők 320 Ft 86 Ft 406 Ft 880 Ft 1 x étkezés 895 Ft 120% 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

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

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre 

vonatkozóan:  

 

A rendelet-tervezet:  

- Társadalmi hatása: A rendelet az étkeztetés nyersanyagköltségének emelkedésével fenntartja 

a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. A térítési díj emelése nem jelentős 

mértékű. 

- Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. Kismértékben 

növekszik az önkormányzat által viselt, a térítési díjban át nem hárított, étkeztetés 

biztosításához kapcsolódó kiadások nagysága.  

- Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és 

tekintettel a megemelésre kerülő nyersanyagköltségekre, az étkeztetés is nagyobb kiadást 

jelent az önkormányzat számára. A térítési díj bevételek kismértékben növekednek.  

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: nincs.  

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.  

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az 

ellátottak által fizetendő díjnak rendeleti szintű meghatározása kötelező.  

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 

következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyagköltséget és térítési díjat 

szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben.  

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  

 

 

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

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testületet, hogy az alábbiak szerint fogadja el az étkezési 

térítési díjakkal kapcsolatos rendelet módosítását: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (……..) önkormányzati rendelete 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 

14/2013. (IX. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 147. § (1) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (IX. 

02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 Étkezési csoportok Nyers- 

anyag-  

költség 

ÁFA 

27% 

Rezsi-

költség 

Intézményi 

térítési díj 

bruttó 

1. Óvoda  

(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

330 Ft 90 Ft 0 420 Ft 

2. Napközi  
(háromszori étkezés:  

tízórai, ebéd, uzsonna) 

425 Ft 115 Ft 0 540 Ft 

3. Menza plusz  

(kétszeri étkezés: tízórai, ebéd) 

360 Ft 100 Ft 0 460 Ft 

4. Menza 

(egyszeri étkezés: ebéd) 

260 Ft 70 Ft 0 330 Ft 

5. Munkahelyi étkeztetés 

(Alkalmazottak) 

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 60%)  

320 Ft 86 Ft 244 Ft 650 Ft 

6. Szociális étkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 120%)  

320 Ft 86 Ft 489 Ft 895 Ft 

7. Vendégétkezők  

(egyszeri étkezés)  

(rezsi: 120%) 

320 Ft 86 Ft 489 Ft 895 Ft 

 

2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

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

polgármester       jegyző 
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 ELŐTERJESZTÉS 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2016. december 28-ai ülésére 

 

2. napirendi ponthoz 

 

Tárgy: Döntés a Kakucs Község Önkormányzata és a Kakucsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által megkötendő együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § (1) 

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - 

annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

Az Njt. 80. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal 

megállapodást kell kötnie, amelyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 

választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.  

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. melléklete tartalmazza a 

megállapodás szövegét, melyet változatlan formában javasolunk megkötni a Kakucsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a következő határozat-tervezetben 

foglaltak szerint döntsön. 

 

Határozati javaslat 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (12. 28.) Határozata: 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kakucsi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő:  a szerződés megkötésére 2017. január 31. 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 



6 

 

A …./2016. (12. 28.) Határozat melléklete: 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Kakucs Község Önkormányzata, valamint a 

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között 

 

 1. Általános szempontok 

a) Kakucs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) Képviselő-

testülete, valamint a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

helyi nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Nektv.) 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat, együttműködési 

megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a helyi 

önkormányzat költségvetési szerveként működő Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: önkormányzati hivatal). 

c) A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó 

kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

  

 2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

a) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 

nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 

b) A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő nemzetiségi 

önkormányzattal. 

c) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezésére e feladattal megbízza valamely bizottságát. A 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselteti magát. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a 

helyi önkormányzat által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 

ellenőrzés eszközeként is szolgál.  

e) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A 

végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik.  

f) A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele 

mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az 

adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – szükség esetén 

pénzügyi támogatást biztosít.  

g) A helyi önkormányzat a Pénzügyi Irodán keresztül segíti a helyi nemzetiségi 

önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését. 

h) A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (továbbiakban: megbízott) 

jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az 
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elnököt írásban értesíti. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

közötti kapcsolattartásra a jegyző a nemzetiségi ügyintézőt jelöli ki. 

i) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző /vagy/ jegyzővel 

azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

j) Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek 

továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi 

önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban 

részesülnek.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat órában - hivatali ügyfélfogadási időben - az 

önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 

képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyi nemzetiségi önkormányzat vállalja, 

hogy a helyi önkormányzat által biztosított tárgyi, technikai eszközök korszerűsítését 

saját költségvetéséből fedezi. 

A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket - kivéve a 

telefonhasználati díjat - a helyi önkormányzat viseli, míg a fenntartási és takarítási 

költségeket a helyi nemzetiségi önkormányzat átvállalhatja a helyi önkormányzattól. 

l) A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 

rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak 

értékeit. 

m) A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, 

klubok, civil szervezetek működését. 

n) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és 

leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési 

szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is kiterjednek. 

  

 3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk 

rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

c) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a 

költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi 

önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a helyi 

önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a 

helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges 

adatokat. 

d) A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket 

tisztázzák.  
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e) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 

23. § (1)-(4) bekezdéseiben és az Ávr. 2. § b)-f) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) 

bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  

f) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

meghatározott támogatás mértékéről a képviselő-testület vonatkozó üléséről készült 

jegyzőkönyv aláírását követő 3 napon belül tájékoztatja a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot.  

g) A jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi 

költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint nyújtja be a képviselő-testületnek. 

h) A helyi nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves 

költségvetésről, az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében 

adatszolgáltatást teljesít. 

i) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi 

költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 

követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez 

(a továbbiakban: Igazgatóság). 

j) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az 

elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a gazdasági 

vezető a felelős.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

döntési jogosultsággal nem rendelkezik. 

l) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, 

továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 

  

 4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

b) Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett 

többletbevételt ér el, bevételkiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési 

határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának 

határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi 

támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-

átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő 

előkészítés után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete dönt.  

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási 

előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között 

átcsoportosíthatók. Az elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a képviselő-testületet harminc napon 

belül tájékoztatja.  

e) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 

költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő módon meghatározott - hozzájárulások, támogatások 
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előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat 

módosítását. 

f) A nemzetiségi önkormányzat előirányzat-módosításainak képviselő-testületi 

előterjesztése előkészítéséért a jegyző a felelős.  

g) A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásokról 

az önkormányzati hivatalban a gazdasági vezető naprakész nyilvántartást vezet. 

  

 5. Beszámolási kötelezettség 

a) Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről október 31-ig tájékoztatja a 

képviselő-testületet, melynek előkészítése a gazdasági vezető feladata. A tájékoztató 

tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzat - 

költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány 

(többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése 

teljesülésének alakulását. 

b) A Pénzügyi Iroda a helyi nemzetiségi önkormányzat féléves költségvetési 

beszámolójának elkészítéséhez július 31-éig, III. negyedéves beszámolójának 

elkészítéséhez október 15-éig adatot szolgáltat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről a helyi nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének a féléves, III. negyedéves, éves költségvetés 

zárásáig beszámol. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási 

rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 

  

 6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája, amely a költségvetési szervekre vonatkozó 

gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési 

hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a 

helyettesítés rendjének a meghatározását az önkormányzati hivatal 

kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés 

igazolás rendjének szabályzata (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza.  

6.1. Kötelezettségvállalás  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A 

felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy 

a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 
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fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely: 

ca) értéke a százezer forintot nem éri el, 

cb) fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 

cc) az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

d) Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi 

önkormányzat vonatkozó szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is. 

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 

írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési 

időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

c) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, 

a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a 

kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 

d) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.3. Teljesítésigazolás 

a) A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a 

kötelezettségvállaló írásos kijelölése alapján az elnök írásban jogosult. 

b) A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.4. Érvényesítés  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

érvényesítésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

c) Az érvényesítőnek a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek 

vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e 

rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

6.5. Utalványozás  

a) Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, 

illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

b) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a 

teljesítésigazolást követően kerülhet sor. 



11 

 

c) Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 

érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  

b) A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 

tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga 

javára látná el.  

c) Az önkormányzati hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról a vonatkozó belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész 

nyilvántartást vezet. 

  

 7. Pénzellátás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláját az Örkényi 

Takarékszövetkezet vezeti. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát – a meghatározott 

kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy 

pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a 

pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási 

számla alcímű számláit is – köteles lebonyolítani. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést 

követően azonnal tájékoztatni kell. A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 

és forrásai terhére: 

ca) fizetési számlájához kapcsolódó alszámlákat (a központi költségvetésből 

folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; 

rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú 

pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós 

forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) 

cb) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

cc) devizabetét számlát  

vezethet. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat nem működtet. Az önkormányzati 

hivatal házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák 

figyelembevételével kerülhet sor.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető – az éves költségvetési törvényben 

meghatározott – éves támogatást a helyi önkormányzat, annak jóváírását követő 15 

napon belül átutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat számlájára. 

f) A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben – 

előzetes egyeztetést követően – pénzügyi támogatást biztosíthat a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére. Ennek bankszámlára történő utalása annak elfogadását követő 

15 napon belül történik meg. 

g) A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi ügyintéző látja el. 
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 8. Vagyongazdálkodás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati 

hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a házipénztárt kezelő ügyintéző a 

felelős. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy 

csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 

zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. A helyi nemzetiségi önkormányzat – 

könyvviteli nyilvántartás szerinti vagyona – a helyi önkormányzat könyvviteli 

mérlegébe beépül. 

c) A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi 

önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt 

képviselő közreműködik. 

d) A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak 

szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt 

eszközeire az elnök – a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 

  

 9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

a) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 

kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 

információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A 

helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a 

gazdasági vezető a felelős. 

b) A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 

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

rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatókban leírtakat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a dabasi székhelyű Vincent 

Auditor Kft., mint megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak 

szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető 

által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő 

éves beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati 

hivatal készít el. 

  

 10. Záró rendelkezések 

A megállapodás 2017. január 31. napjától lép hatályba, és az ebben foglaltakat e naptól 

kezdve kell alkalmazni.  

 

Kelt: Kakucs, 201…. ……………………………….. 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Rupa János 

polgármester       KRNÖ elnök 
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 ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a 2016. december 28-ai ülésére 

 

3. napirendi ponthoz 

 

 

Tárgy: Döntés belterületi utak felújítására vonatkozóan pályázat 

benyújtásáról, és a pályázat elkészítésére vállalkozás 

megbízásáról 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület a 2016. október 20-ai ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat 

pályázati forrás segítségével fel kívánja újíttatni a kakucsi Székesi út, Liliom utca, Jázmin 

utca, Rezeda utca, Viola utca, Rózsa utcák útjait, valamint - amennyiben a kiírásban szereplő 

támogatás összege megengedi - a Monori út belterületi részét is. 

A napokban lehetőség nyílt a belterületi utak felújítására pályázatot benyújtani, mivel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírásra került az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest Megye területén” című pályázat.  

 

A pályázat támogatási intenzitása a 30.000 Ft/fő alatti adóerőképességű önkormányzatok 

esetén 95%-os, 30.000 Ft/fő alattiak esetén 85%-os. 

 

A felújítani tervezett utak költsége kb.: 80.000.000 Ft, így az önerő összege előreláthatóan 

4.000.000 Ft lesz, amennyiben 95%-os intenzitású a támogatás, azonban, ha 85%-os, akkor 

legfeljebb 12.000.000 Ft. 

  

A pályázathoz csatolni kell az Önkormányzat Képviselő-testületének a fejlesztés 

megvalósításáról szóló határozatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését a 

biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével, és a fejlesztéssel érintett ingatlanok 

címét, helyrajzi számát. 

 

A pályázat megírására vonatkozóan felvettük a kapcsolatot az Általános Magyar 

Önkormányzati Projektmenedzsment Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel, akik elvállalnák a 

feladatot 250.000 Ft + ÁFA összegért.  

 

A pályázat benyújtására 2017. január 23-ától van lehetőség. 

 

Kérjük a Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék. 
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1. Határozati javaslat 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (12. 28.) Határozata: 

Belterületi utak felújítására pályázat benyújtásáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági 

Miniszter által - az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” - címmel kiírt pályázatra.  

A fejlesztéssel érintett ingatlanok: a Kakucs 67, 573, 1202, 1235, 1236, 1257, 1278, 1287, 

helyrajzi számmal jelöltek. 

 

2. A Képviselő-testület - pályázati nyertesség esetén - az 1. pontban foglalt fejlesztésre 

legfeljebb bruttó 12.000.000 Ft összegű önerőt különít el az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 

megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

 

 

2. Határozati javaslat 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (12. 12.) Határozata: 

Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat elkészítésére vállalkozás megbízásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” megnevezésű pályázat elkészítésével 

megbízza az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft.-t (1061. 

Budapest, Paulay Ede u. 3., B épület 610., képviseli: Sutus Viktor ügyvezető). 

 

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére 250.000 Ft + ÁFA összeget hagy jóvá az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozással történő megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

 

 
 


