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1. Vezetői Összefoglaló 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati és 

közigazgatási reform után, mely az önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátását is 

jelentősen átalakította, valamint a helyhatósági választásokat követően célul tűzte ki, hogy az 

Önkormányzat gazdálkodási folyamatait felülvizsgálja, és szükség szerint átalakítja annak 

érdekében, hogy gazdálkodási feladatait szabályszerűen és hatékonyan tudja ellátni. 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat a fenti célkitűzések teljesítéséhez külső szakmai tanácsadó 

szervezetet bízott meg. 

A szakmai célkitűzések teljesülése érdekében feltérképeztük a helyi önkormányzatok 

gazdálkodására vonatkozó jogszabályi környezetet, melyből külön kiemelésre kerültek az 

önkormányzati és közigazgatási reform, valamint az új államháztartási számviteli rend 

következtében hatályba lépett új, vagy módosított jogszabályokat. A jogszabályi környezet 

ismertetése után az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Nagyvázsonyi Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, személyi állományát tekintettük át kifejezetten a 

projekt szempontjából releváns területeket érintve. Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait 

meghatározó dokumentumok és szabályzatok áttekintése után a gazdasági folyamatok gyakorlatát 

is beazonosítottuk konkrét gazdasági események folyamatainak dokumentumvizsgálatával, 

valamint a gazdasági folyamatok gyakorlatát áttekintettük a pénzügyi ügyintézőkkel. 

A jogszabályi környezet, valamint a gazdálkodási feladatok folyamatszabályozásának és 

gyakorlatának megállapításainak összefoglalása után elkészítettük a javaslatokat, melyek 

hozzájárulhatnak az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak szabályszerű, hatékony és 

eredményes ellátásához. 

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátásáról összefoglaló véleményünk, hogy jelentős 

változások történtek az önkormányzati választásokat követőn az e feladatokat ellátó 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítésében – az alapító 

önkormányzatok számának csökkenésével – és a személyi állományban – a jegyző, aljegyző 

valamint több pénzügyi ügyintéző közszolgálati jogviszonyának megszűnése miatt – új 

köztisztviselők kinevezésével.  

Az Önkormányzat gazdálkodási folyamatainak szabályozottságáról megállapítható, hogy a 

dokumentumok részben hiányosak, míg a rendelkezésre álló szabályzatok közül a számviteli 

politika és hozzá kapcsolódó pénzügyi szabályzatok nem kerültek felülvizsgálatra a 2014. január 

1-jén hatályba lépő új államháztartási számviteli rendhez igazodóan, és jelenleg nem felelnek meg 

a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.  

Az Önkormányzat költségvetési tervezési gyakorlatában megállapítható, hogy a beruházásokra 

jellemző az ad-hoc jelleg, és nem teljes körűen megalapozottak és előkészítettek. A gazdálkodással 

összefüggő folyamatok a szabályozottság hiánya miatt csak részben felelnek meg a számviteli 

előírásoknak, mely a számviteli fegyelem megsértését eredményezheti. A feltárt hiányosságokat 

részletesen a tanulmány 5. fejezete tartalmazza. 
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A hiányosságok megszüntetése és a működési folyamatok optimalizálása érdekében az 

Önkormányzat és annak vezetői tisztviselői az első lépéseket megtették, a gazdálkodási feladatok 

ellátásáért felelős köztisztviselőket a működés biztonsága érdekében kinevezték, vagy megbízták. 

A belső szabályzatok aktualizálása megkezdődött, a hiányzó dokumentumok tartalmára, a 

működési folyamatok racionalizálására a tanulmány 6. fejezetében fogalmazunk meg javaslatokat, 

melyek segítséget nyújtanak a döntési jogkörrel rendelkező képviselő-testület, polgármester és a 

jegyző számára. 

A javaslatok tartalmazzák a költségvetés tervezés folyamatára, a gazdasági feladatokat ellátók 

jogkörének megállapítására, a gazdasági események folyamatára és dokumentálására vonatkozó 

szakmai ajánlásainkat. 

 

A gazdálkodási feladatok jogszabályokban meghatározottak betartásával, valamint a feltárt javítási 

pontokkal és szakmai javaslatokkal az Önkormányzat gazdálkodási folyamatai optimalizálhatóak, 

és elősegítik a számviteli fegyelem maradéktalan betartását, melynek eredményeként 

megvalósulhatnak a szabályszerű, hatékony és eredményes gazdálkodási követelmények a 

Nagyvázsonyi Önkormányzatnál, valamint azon államháztartási szervezeteknél, melyeknek 

gazdálkodási feladatait a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

 

Budapest, 2015. január 30. 

 

 

 

 

……………………………… 

Lendvay Endre 

Responsum Kft ügyvezetője 
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2. Szakmai célkitűzések, módszertan 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati és 

közigazgatási reform után, mely az önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátását is 

jelentősen átalakította, valamint a helyhatósági választásokat követően célul tűzte ki, hogy az 

Önkormányzat gazdálkodásának folyamatait felülvizsgálja, és szükség szerint átalakítja annak 

érdekében, hogy gazdálkodási feladatait szabályszerűen és hatékonyan tudja ellátni. 

 

A gazdálkodási folyamatok racionalizálása érdekében külső szakmai tanácsadó céget bízott meg, 

melynek feladata: 

1. Nagyvázsony Községi Önkormányzat gazdálkodási tevékenységének helyzetfelmérése; 

2. a jelenlegi gazdálkodás értékelése, szabályszerűséget és eredményességet növelő 

intézkedések javaslatainak meghatározása, valamint  

3. a javaslatok bevezetésének szakmai támogatása. 

A szakmai feladatok tartalmának meghatározása a megvalósítási időszak előtt több szakmai 

egyeztetésen került kialakításra. 

A szakmai feladatok megvalósításának időszaka 2014. november 28-től 2015. január 30-ig tartott. 

 

A fent meghatározott feladatok és célkitűzések érdekében összefoglaló tanulmányunkban 

bemutatjuk: 

 az Önkormányzat és Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) 

működésére és gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi környezetet; 

 a helyzetértékelés alapján összefoglaló értékelést adunk az önkormányzati gazdálkodást 

megalapozó dokumentumok és a költségvetési gazdálkodási folyamatok 

szabályszerűségére vonatkozóan; 

 javaslatokat fogalmazunk meg az Önkormányzat működésére, gazdálkodásának, 

szabályszerűségének, hatékonyságának növelésére. 

A javaslatok bevezetésének szakmai támogatása során szakmai segítséget nyújtunk azok 

elkészítéséhez és bevezetéséhez. 

 

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, a 2014. évre vonatkozó költségvetést és 

gazdálkodást meghatározó dokumentumok és adatszolgáltatások mellett az Önkormányzat 

hivatalos honlapján (www.nagyvazsony.hu) megjelenő adatokat is felhasználtuk. Vezetői interjút 

készítettünk az Önkormányzat polgármesterével, a pénzügyi ügyintézőkkel, valamint a KÖH 

megbízott jegyzőjével annak érdekében, hogy megismerhessük az Önkormányzat prioritásait, a 

jelenlegi irányítási rendszert és gazdálkodási folyamatokat és átfogó képet kapjunk a gazdálkodási 

feladatok ellátásáról. 

http://www.nagyvazsony.hu/
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Az önkormányzati célkitűzéseket szem előtt tartva, a gazdálkodási folyamtok optimalizálására, 

szabályszerű működésének elősegítésére és az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának 

növelése érdekében készítjük el a tanulmányt. 

 

3. Az önkormányzati gazdálkodás jogszabályi környezete 

 

3.1. A helyi önkormányzatok közszolgálati feladatainak ellátását befolyásoló jogszabályi 

környezet változása 

 

Az önkormányzatok célja, hogy a helyi lakosság, és gazdálkodó szervezetek számára biztosítsa a 

megfelelő életminőséghez igazodó közszolgáltatásokat és a helyi közigazgatást.  

Ugyan a 2013-as év új korszakot nyitott a magyarországi önkormányzatok életében azonban a 

fenti alapvető önkormányzati cél nem változott. A helyi önkormányzatok alapjogai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 

hatálybalépésével alapvetően nem változtak, így továbbra is a helyi önkormányzatok számára 

feladat- és hatáskört csak törvény állapíthat meg, mely hatáskör telepítésével egyidejűleg – ez új 

megfogalmazás – jogszabályi szinten kell meghatározni a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges 

minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. Az önkormányzatok törvényben 

meghatározott feladataiknak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosultak, törvény keretei 

között megállapítják a helyi adók fajtáit és mértékét, szabadon társulhatnak más helyi 

képviselőtestületekkel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget hozhatnak létre, 

feladatkörükben együttműködhetnek más országok helyi önkormányzatával, és tagjai lehetnek 

nemzetközi önkormányzati szervezeteknek. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok 

mellett önként vállalhatnak további feladatokat, mely feladat- és hatáskör vállalása esetén a 

települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet 

biztosítását is. 

Az alapvető önkormányzati jogok megtartása mellett azonban Magyarország Alaptörvényének és 

a sarkalatos törvények 2013. január 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg jelentősen átalakult az 

önkormányzati feladat-ellátási struktúra és ezzel egyidejűleg az önkormányzati gazdálkodás alapjai 

is megváltoztak. 

A Möt. rendelkezéseinek döntő része, mely kereteket korábban a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) határozott meg, az állam és az önkormányzatok 

közötti feladat- és hatáskörmegosztást gyökeresen átalakította. Az átalakítás sarkalatos pontjait az 

alábbiakban foglaljuk össze: 

 új típusú állami szerepvállalás a közszolgáltatásokban; 

 államigazgatási feladatok egy részsének járási hivatalba szervezése; 

 finanszírozás és forrásmegosztás átalakulása; 

 hitelfelvétel korlátozása; 

 feladatok – hatáskörök újraosztása; 
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 köznevelés és egészségügyi ellátás részbeni államosítása; 

 erős állami felügyelet. 

Az önkormányzatok feladatainak meghatározása során a jogalkotó a Möt-ben rögzíti, hogy a 

kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és 

hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen  

 a gazdasági teljesítőképességet;  

 a lakosságszámot;  

 a közigazgatási terület nagyságát.  

Mindezek alapján a Möt. 13. §-ában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

részletei már a szakágazati jogszabályokban jelennek meg, melyek mélységükben is 

meghatározzák a kötelező feladatok tartalmát.  

A települési önkormányzatok a kötelező feladataik ellátása mellett önként is vállalhatnak 

feladatokat, melyek három nagy csoportra oszthatók. Egyrészt vállalhatnak át az államtól 

feladatot, melyre példa lehet a szociális területről a támogató szolgálatok, vagy a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás ellátása. Az államtól történő feladatátvállalás szerződéses formában történik, 

melyben egyúttal a finanszírozásról is rendelkezni kell, mondja ki a Möt. 10. §-a.  

Az önként vállalt feladatok másik csoportjába tartoznak azok a feladatok, melyeket a nagyobb 

gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező 

feladat- és hatáskör ellátását – annak egyetértésével – más települési önkormányzat vagy társulása 

önként vállalja. A feladatok önként vállalásának azonban a jogalkotó határokat szab, melyet a 

Möt. 12. §- az alábbiakban határoz meg: önként vállalt feladatot csak akkor láthat el az 

önkormányzat, vagy társulása, ha azt a: 

 lakossági igények indokolják;  

 gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 

 többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni. 

Ebben az esetben a feladat- és hatáskör átvállalással együtt a települési önkormányzat a központi 

költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.  

A harmadik csoportba azok az önként vállalt feladatok – helyi közügyek – tartoznak, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az 

önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi 

közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- 

és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 

források terhére lehetséges.  

Az önkormányzati közszolgáltatási feladatok meghatározása során a jogalkotó – általános 

szabályként – a települési önkormányzatra bízza annak eldöntését, hogy a kötelezően ellátandó 

feladatok közül melyiket milyen módon biztosítja a lakossága számára. 

Összességében elmondható, hogy az önkéntes feladatvállalás lehetőségei a korábbiakhoz képest 

jóval nehezebbek lettek. Megmaradt az az alapelv, hogy az önként vállalt feladatok nem 

veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását, továbbá a finanszírozást az önkormányzatnak 

saját bevételeiből kell biztosítani. Ezen főszabály alóli kivételt az első két csoportnál nevesítettük. 
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Új szabályozási elem viszont, hogy a harmadik csoportba tartozó önkéntes feladatvállalásról helyi 

népszavazás is dönthet, mellyel megnyílik a lehetőség a lakosság preferenciáinak széles körű 

kinyilvánítására egy adott feladat önkéntes vállalásával kapcsolatban. 

 

3.2. Az önkormányzati hivatalok működését befolyásoló, jegyzői feladat- és hatáskört 

érintő jogszabályi környezet változása 

 

A helyi önkormányzatok közszolgáltatási feladatai mellett a helyi önkormányzatok hivatalának 

feladat- és hatáskörei is változtak a Möt. 2013. január 1-i hatálybalépésével egyidejűleg. A helyi 

önkormányzat képviselő-testülete által az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása továbbra is az önkormányzat hivatalának feladata 

maradt, azonban a hivatal vezetőjének – a jegyzőnek – a feladat- és hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyek egy része, mintegy 40 %-a a 2013. január 1-ével a Kormány 

alárendeltségében működő járási kormányhivatalok hatáskörébe kerültek. Az államigazgatási 

hatáskörökben az állam területi közigazgatási szintje és helyi szintje között a feladat- és hatáskör 

allokáció még nem fejeződött be, mivel 2015. március 1-től újabb jegyzői hatáskörök kerülnek át 

a járási hivatalhoz, valamint alakul át az önkormányzati igazgatási feladatkörök száma a szociális 

igazgatás területén azzal, hogy a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának 

megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében a jövőben 

kétféle ellátástípus állapítható meg: 

 a foglalkoztatást helyettesítő támogatás; 

 az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres 

szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási 

hivatalok hatáskörébe tartoznak 2013. január 1-től az alábbi ügykörök: 

 alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított 

emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

 időskorúak járadéka, 

 alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

Megszűnik a jegyző hatáskörben megállapított lakásfenntartási támogatás. A jövőben az települési 

támogatás keretében adható támogatás a lakhatási kiadásokhoz. 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, 

jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési 

támogatás keretében. 

Ezen ellátások közé tartozik az Önkormányzat tekintetében a korábbi: 

 méltányossági közgyógyellátás, 

 önkormányzati segély,  
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 születési támogatás. 

Az önkormányzati és közigazgatási reform az önkormányzati hivatalok létesítésére vonatkozóan 

is új szabályokat hozott, mely értelmében 2000 lélekszám alatti települési önkormányzat 

önkormányzati hivatalt önállóan nem alapíthat, és nem tarthat fenn. Erről a Möt. 85. §-a 

rendelkezik. 

A jogszabályi rendelkezés alapján az önkormányzati hivatal alapításának korlátai az alábbiakban 

foglalható össze: 

 2000 lélekszám alatti településen csak közös önkormányzati hivatal működhet; 

 2000 lélekszám feletti település tagja lehet a közös önkormányzati hivatalnak; 

 illetékességi területükön legalább 2000 fő lakosságnak kell élnie, de egy közös hivatalhoz 

legfeljebb 7 település tartozhat; 

 kivételes szabály, hogy ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken 

élő nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és 

nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések összlakosságszáma 

meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma 

legalább öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének 

azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével, – amennyiben az érintett 

települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik – a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak 

szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek az általános 

szabályoktól; 

 csak az adott járáshoz tartozó települések hozhatnak létre közös önkormányzati hivatalt; 

 a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települési önkormányzatok illetékességi területe 

között legfeljebb egy település lehet; 

 város csak a közös önkormányzati hivatal székhelyeként lehet tag; 

 a közös önkormányzati hivatal illetékességi területén mindenhol biztosítani kell az 

ügyfélfogadást, melynek érdekében a nem székhelytelepüléseken ideiglenes vagy állandó 

kirendeltség hozható létre. 

Mindezekből adódik, hogy az önkormányzati és közigazgatási reform jelentősen átalakította az 

önkormányzati hivatalok feladat- és hatáskörét, azok szervezeti struktúráját és belső működési 

rendjét, melyekben további változások várhatóak. 

 

3.3. Az önkormányzati gazdálkodást érintő jogszabályi környezet változása 

 

A helyi önkormányzatok gazdálkodását alapvetően Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: 

Alaptörvény), a Möt., az államháztartási szabályok, mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvényt (továbbiakban: Gst.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvényt ( továbbiakban: 

Nvt.) (ide értve a végrehajtási rendeleteket és az államháztartás ellenőrzésére vonatkozó 
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szabályokat is), az adott költségvetési év központi költségvetéséről szóló törvények, a költségvetés 

tervezését és végrehajtását megalapozó jogszabályok és az önkormányzati rendeletek (SzMSz, 

vagyonrendelet, költségvetési rendelet, településüzemeltetési rendeletek) határozzák meg. 

Ezeknek a jogszabályoknak az a fő jellegzetességük, hogy elsősorban a helyi önkormányzatok 

gazdálkodással kapcsolatos döntési kompetenciáit, a gazdálkodási döntéshozatal eljárási 

szabályait, a gazdálkodás elsődleges feltételeit (pénzügyi források, vagyoni eszközök) és a 

gazdasági önállóság korlátait határozzák meg. (A helyi gazdálkodás elsődleges jogszabályai.) 

Az elsődleges jogszabályok mellett számos szakágazati jogszabály (pl. a Polgári Törvénykönyv, a 

számviteli törvény, adózásra vonatkozó joganyag, az értékpapírokra vonatkozó joganyag) hatással 

van az önkormányzatok gazdálkodására, de ezek jellegzetessége, hogy elsősorban a gazdaság 

működésével kapcsolatos általános szabályokat tartalmazzák és az önkormányzatokra 

mindenekelőtt, mint a gazdaság szereplőire, és nem, mint sajátos közhatalmi szervezetre hatnak. 

(A helyi gazdálkodás másodlagos jogszabályai.) 

 

A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályi környezet jelentős átalakuláson 

ment keresztül az elmúlt években, és az önkormányzati gazdálkodást teljesen új alapokra helyezte. 

Az önkormányzati gazdálkodás jogszabályi változásainak egyik legfontosabb eleme, hogy 2013. 

évtől az önkormányzati feladat-ellátási rendszer átalakításával egyidejűleg megváltozott az 

önkormányzatok bevételi forrásainak jelentős részét képező központi költségvetési támogatási 

rendszer is. A korábbi működés anyagi alapját képező normatív finanszírozás helyett a kötelezően 

ellátandó feladatok működési kiadásaira az Országgyűlés döntően feladatalapú támogatást rendelt 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben. Ezt az önkormányzat az adott évben 

csak a kötelező feladatokra fordíthatja, ha nem így tesz, a támogatást kamatokkal kell 

visszafizetnie. Fontos megemlíteni, hogy a rendszerváltás után kialakított finanszírozási rendszer 

hiányosságaiból, problémáiból kifolyólag az önkormányzatok az ellátandó feladatokat nem tudták 

a rendelkezésre álló forrásokból kigazdálkodni, ezért évről évre egyre nagyobb adósságokat 

halmoztak fel. Az új rendszerre való átállást ezért a teljes önkormányzati rendszerre kiterjedő 

állami adósságkonszolidáció kísérte a fent részletezett adósságot keletkeztető jogügyeletek 

korlátozására vonatkozó szabályok bevezetésével együtt, így biztosítandó a „tiszta lappal” való 

kezdést.  

A feladatfinanszírozási elv bevezetésével együtt a forrásszabályozás is megváltozott. A 

leglényegesebb különbségek a korábbi rendszerhez képest, hogy: 

 csökkentek az átengedett bevételek – a gépjárműadó 40%-a maradt az 

önkormányzatoknál, és megszűnt a személyi jövedelemadó és az illetékbevételek 

átengedése; 

 az átengedett bevételek egy része az állami támogatások forrásai közé épült be – a 

gépjárműadó 15%-a és a személyi jövedelemadó helyben maradó részének 3%-a; 

 természetszerűen nem jár támogatás azokra a feladatokra az önkormányzatoknak, 

amelyek ellátása állami kézbe került; 
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 központi költségvetési támogatás csak abban az esetben illeti meg az önkormányzatot 

önként vállalt feladata után, ha azt az államtól, vagy nagyobb teljesítőképességű 

önkormányzattól vállalja át, egyéb esetben az önként vállalt önkormányzati feladatot saját 

forrásból kell biztosítania az önkormányzatnak; 

Új jogintézmény a beszámítás, mellyel a központi költségvetésből kapott támogatás kerül 

csökkentésre az elvárt bevétel mértékéig. Az elvárt bevétel nem más, mint az iparűzési 

adóalaphoz viszonyított elvárt bevétel, azaz a költségvetési évet két évvel megelőző – adóerő 

képesség alapján számított – helyi iparűzési adóalap 0,5%-a. A beszámítással a hivatali működésre 

és a településüzemeltetésre fordítható központi támogatás volt csökkenthető 2013. évtől. A 

beszámítás mértékének szabályai a 2013. évi tapasztalatok alapján 2014. évtől újraszabályozásra 

kerültek, mely alapján a beszámítás mértéke sávosan emelkedik, attól függően, hogy mennyi az 

egy lakosra jutó adóerő képesség, valamint az elvárt bevétel miatti központi költségvetési 

támogatás csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a 

vonatkozó – a 2013. évihez képest kibővített – támogatási jogcímek tekintetében. 

 

Az alábbiakban a finanszírozás sarokköveit a következő témák szerint tekintjük át: 

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

 Köznevelési feladatok finanszírozása 

 Szociális és gyermekjóléti ellátás finanszírozása 

 Közművelődési feladatok támogatása 

 Előadó-művészeti támogatás és egyéb kulturális célú támogatások 

 Egyéb támogatások az önkormányzatok részére  

 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

Az általános támogatás három területre irányul: hivatali, településüzemeltetési feladatok és egyéb 

kötelező feladatok ellátására, az ezek közötti forrásátcsoportosítás megengedett. 

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszámon alapul 

(településnagyság alapján meghatározott, lakosságarányosan változó minimum/maximum 

létszám). A támogatás a hivatal dolgozóinak bér- és járulékkiadásaira, továbbá dologi kiadásaira 

fordítható. A településüzemeltetés egyes kiemelt feladataira, úgymint zöldterület-gazdálkodásra, 

közvilágításra, temető- és közútfenntartásra is ez a keret nyújt fedezetet.  

Ezen felül az általános, lakosságszám alapú támogatásból finanszírozhatók további kötelező 

feladatok is, melyekhez nevesített központi költségvetési támogatás nem párosul. 

 

Köznevelési feladatok finanszírozása 

Az önkormányzati feladatok újraelosztásával az alap- és középfokú oktatás állami fenntartásba 

került, így a köznevelés finanszírozása az önkormányzatok esetében tulajdonképpen az óvodai 

ellátás biztosítását jelenti. A rendelkezésre álló forrás két alkotóelem összege:  
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 óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, mely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott szakmai létszám alapján és az 

óvodai csoportok száma és csoportlétszám alapján kerül meghatározásra; 

 óvodaműködtetés költségeinek fedezete, mely az óvodai csoportok száma és 

csoportlétszám alapján kerül meghatározásra. 

Itt kell külön kiemelni, hogy míg az óvodai neveléshez az óvodaműködtetés költségeinek 

biztosításához központi költségvetési forrás kapcsolódik, addig az Nkt. 74. § (4) bekezdése 

alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatnak gondoskodnia kell – a 

szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, melyhez központi költségvetési forrás nem 

kapcsolódik, így azt saját forrásból kell biztosítani. 

 

Szociális és gyermekjóléti ellátás finanszírozása 

A szociális és gyermekjóléti ellátás finanszírozásának szabályai között elsőként a közvetlenül a 

közneveléshez kapcsolódó gyermekétkeztetés költségeinek támogatását kell nevesíteni, melynek 

szabályai 2013. évben nem, de 2014. évben jelentősen megváltoztak, és a gyermekenkénti fajlagos 

mutató alapján történő finanszírozás helyett az elismert dolgozók bértámogatására és az 

üzemeltetési kiadások támogatására helyeződik át a hangsúly a finanszírozás során. A szociális 

területen belül a segélyezés területén a központi költségvetési alapelvek nem változtak, de a 

konkrét összegek módosultak a korábbiakhoz képest tekintettel arra, hogy a jegyző hatásköréből 

kikerült szociális pénzbeli támogatások a járási hivatalhoz kerültek, így azok finanszírozása 

természetesen már nem illeti meg az önkormányzatokat. Az önkormányzatot megillető szociális 

támogatásokhoz biztosított állami támogatás mértéke 2015. évben drasztikusan csökken, 

tekintettel a pénzbeli szociális ellátások rendszerének átalakítására, melyről a 3.2 pontban írtunk 

részletesen. A szociális alapellátásban jelentős finanszírozási szabálymódosítás nem volt 2013-

2014. évben, a szakosított ellátások tekintetében azonban jelentős változást hozott, hogy 2013. 

évtől a szakosított bentlakásos ellátások állami kézbe kerültek, kivéve az idősek és hajléktalanok 

szakosított bentlakásos ellátásait. Az önkormányzatok e feladatokra egyrészt intézményi 

működtetési támogatásban részesülnek, a finanszírozás másik pillére pedig a szakmai dolgozók 

bértámogatása. A működtetéshez szükséges forrás meghatározása a szolgáltatási önköltségen 

alapul, de a rendszer figyelembe veszi a beszedhető térítési díjakat, s e bevételekkel csökkentett 

összeg után jár a támogatás. Az igen szerteágazó szociális és gyermekjóléti terület 

finanszírozásához tartozik még a bölcsődében és a fogyatékos intézményekben elhelyezett 

gyermekek étkeztetése is – a forrás megállapítása a 2013-as év előtt is alkalmazott keretek szerint, 

normatív módszerrel történik: a támogatás az egy gyermekre kalkulált éves fajlagos érték alapján 

jár. 

 

Közművelődési feladatok támogatása 



  
12 

 
iroda: 1122 Budapest, Ráth György utca 19. I/7. 

telefon: +36 1 355 3142 

e-mail: lendvay.endre@responsum.hu 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó 
felülvizsgálata és értékelése 

A közművelődési feladatok finanszírozása településtípusonként differenciált. A települési 

önkormányzatok rendelkezésére álló források ezen belül szakmai témánként különülnek el: a 

múzeumi ellátás, a könyvtári szolgáltatás és a közművelődés feladataira. 

 

Előadó-művészeti támogatás és egyéb, kulturális célú támogatások 

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott nemzeti vagy kiemelt minősítésű 

előadó-művészeti szervezetek finanszírozása szintén két dimenzió mentén ragadható meg. 

Szakmai témák alapján a források színházművészeti, zeneművészeti és táncművészeti 

tevékenységekhez kötődnek. A támogatás típusa szerint pedig beszélhetünk művészeti 

ösztönzőről, illetve létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatásról.  

A közművelődési és előadó-művészeti támogatáson felül a helyi önkormányzatok kulturális céljaik 

megvalósítása érdekében központosított előirányzatokat is igénybe vehetnek. Ezek két jellemző 

példája a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, múzeumi szakmai támogatás, illetve az 

artmozi-hálózat digitális fejlesztésére fordítható forrás. 

 

Egyéb támogatások az önkormányzatok részére 

A korábbi finanszírozási rendszer egyes kiegészítő elemei megmaradtak az önkormányzati 

gazdálkodás kiegyensúlyozott mederben tartása érdekében. Ilyenek például a központosított 

előirányzatok (EU Önerő Alap, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, 

létszámcsökkentési támogatás stb.), a működőképesség megőrzését segítő támogatás (2014-től 

ezen felül rendkívüli támogatást is igénybe lehet venni) és az előre nem látható természeti vagy 

más eredetű veszély esetén igényelhető vis maior támogatás. 

A központi költségvetés Egészségügyi Alapjából történik az egészségügyi alapellátást biztosító 

feladatok finanszírozása. A finanszírozás alapjai az új önkormányzati feladat-ellátási renddel 

együtt jelentősen nem változtak, a támogatási összegek minimálisan emelkedtek, melyek azonban 

az egészségügyi szakágazat szakmai munkavállalóinak bérrendezéséhez kapcsolódnak és az 

önkormányzatokat terhelő többletkiadásokat fedik le teljes mértékben. 

Az önkormányzatokat megillető támogatások között ki kell emelni, hogy 2011. évtől jelentősen 

megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere és annak finanszírozása. Egyrészt az aktív korú nem 

foglalkoztatottaknak a szociális pénzbeli támogatás – jelenleg foglakoztatást helyettesítő 

támogatás – jogosultságának feltételei között megjelent az egy év alatt 30 napos munkaviszony 

igazolási kötelezettség, valamint a Möt. a közfoglalkoztatás szervezést 2013. január 1-től kötelező 

önkormányzati feladatként nevesíti, emellett megjelent a programok mentén pályázati 

rendszerben történő önkormányzati finanszírozás is. A pályázati rendszerben történő 

finanszírozás új eleme, hogy az önkormányzatoknak saját forrást kell biztosítani annak 

megvalósításához. A saját forrás mértéke a pályázatokban változó, ha az önkormányzat hátrányos 

helyzetű, akkor akár saját forrás biztosítása nélkül, vagy minimális saját forrás biztosításával is 

elnyerhető a támogatás. Amennyiben saját forrást kell biztosítani a közfoglalkoztatás 

megszervezéséhez, úgy arra fedezetet nyújthat a központi költségvetésből az önkormányzatokat 

megillető pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás, ahogyan ez a forrás nyújthat 

fedezetet a pályázatban el nem számolható költségekre is. 
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Az önkormányzatok gazdálkodását érintő jogszabályi változások azonban nem fejeződtek be 

2013. évben. A költségvetés végrehajtását érintő legjelentősebb változások 2014. január 1-jével 

léptek életbe az új államháztartási számviteli rend bevezetésével, melyek jogszabályait az 

alábbiakban foglaljuk össze:  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt is módosító a Magyarország 2014. 

évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CCIII. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok 

költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi 

irányelv átültetésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXII törvény 

 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

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

rendelet módosítását is tartalmazó az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes 

rendeletek módosításáról szóló 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 

 Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 

 Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelete. 

Az új államháztartási számvitel célja, hogy a költségvetési tervezés, az évközi folyamatok, a 

követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítése folyamatosan mérhető legyen, valamint 

biztosítsa a helyben meghozandó döntések és a zárszámadások szakmai alátámasztását. Az új 

államháztartási számvitel legfontosabb nóvuma, hogy megkülönbözteti a költségvetési és 

pénzügyi számvitelt, és kialakításra került az egységes számlakeret, és az egységes rovatrend. Az új 

államháztartási számvitel eredményei először a 2014. évi önkormányzati költségvetési 

beszámolókkal egyidejűleg mérhető majd csak le, mivel az év közbeni – ún. féléves – 

költségvetési beszámolási kötelezettség megszűnik. 

 

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésére és annak végrehajtására vonatkozó 

joganyagból ki kell emelni a Gst-t, mely alapjaiban változtatta meg a költségvetési gazdálkodást. 

Magyarország pénzügyi sérülékenységének, ahogyan a világ legtöbb államának is, legfőbb forrása 

a magas államadósság. Az államadóság kezelésének és korlátainak meghatározását már maga az 

Alaptörvény is rögzíti és előírja, hogy az államadósságot a GDP 50 százaléka alá kell csökkenteni. 

Az államadóság csökkentése érdekében az Alaptörvény 36 -37. cikke meghatározza, hogy a 

célként kitűzött államadóság mértékének csökkenéséig milyen korlátozásokkal lehet csak pénzügyi 

kötelezettségeket vállalni a Kormányzatnak. Így az Alaptörvény 34. cikke mellett a 37. cikk is 

(államadósság-korlát) releváns az önkormányzatok szempontjából. Ezért az Alaptörvényben 

szabályozott adósságplafon teljesítése, illetve annak elérése is indokolttá tette, hogy az 
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önkormányzati rendszer átalakításával egyidejűleg az önkormányzatok adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalásai is újraszabályozásra kerüljenek. Ezen általános elvek mentén 2012. január 

1-jén hatályba lépett Gst. rögzíti az önkormányzati kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 

szabályokat. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek szabályait a Gst. 10. §-a 

határozza meg, mely alapján az önkormányzatok működési célra a jövőben csak likvid hitelt 

vehetnek fel. A fejlesztési célú eladósodás pedig akképpen kerül korlátozásra, hogy – bizonyos 

kivételektől eltekintve – előzetes kormányzati engedéllyel csak akkor keletkeztethet az 

önkormányzat fejlesztési célú adósságot, ha az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó 

korábbi évekről fennálló és a tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat saját bevételének 50%-át és az adósságot 

keletkeztető ügylet törvényben meghatározott feladatellátásához szükséges kapacitás létrehozását 

eredményezi a későbbi fenntartási kötelezettségek biztosíthatósága mellett. Az adósságot 

keletkeztető jogügylet kormányzati engedélyének további feltétele, hogy a helyi önkormányzat a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott helyi iparűzési adót, vagy vagyoni 

típusú adók egyikét, vagy magánszemélyek kommunális adóját vezessen be. A helyi 

önkormányzatoknak éves költségvetési rendeletükben meg kell határozni, ha valamely 

kötelezettségvállalás adósságot keletkeztető jogügyletnek minősül, melyről előzetesen a Magyar 

Államkincstáron keresztül a Kormányzatot is tájékoztatni kell. 

A költségvetés tervezésénél 2014. évtől új elem, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletébe 

foglalt éves költségvetés-tervezés mellett középtávú tervezési feladatok is megjelennek, melyet az 

Áht. 29/A. §-a tartalmaz. Ez alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:  

 Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és  

 a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.  

Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi környezet változásához hozzátartozik, 

hogy mind az Áht., mind az Ávr. 2013. január 1-től többször és több ponton módosul, így a 

gazdálkodási folyamatokat meghatározó belső szabályzatokat és folyamatokat is át kellett alakítani 

minden önkormányzatnak. 

4. Nagyvázsony Községi Önkormányzat gazdálkodási feladatai jelenlegi 

gyakorlatának feltárása 

 

4.1. A gazdálkodási feladatok ellátását biztosító szervezeti és személyi keretek 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek gazdálkodási 

feladatait a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el (továbbiakban: KÖH).  

A Möt. 2013. január 1-i hatálybalépésével egyidejűleg, ahogyan azt az előző fejezetben leírtuk, a 

2000 lélekszám alatti településeknek az önkormányzatok önálló önkormányzati hivatalt nem 
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alapíthatnak, így a korábbi körjegyzőség átalakult, és Nagyvázsony Községi Önkormányzat, 

Barnag Községi Önkormányzat, Mencshely Községi Önkormányzat, Pula Községi 

Önkormányzat és Vöröstó Községi Önkormányzat Képviselőtestületei 2013. január 1-jével 

meglapították a KÖH-t. 

A KÖH az alábbi államháztartási alrendszerbe tartozó szervezeteknek látta el a gazdálkodási 

feladatait: 

 Nagyvázsony Községi Önkormányzat,  

 Barnag Községi Önkormányzat,  

 Mencshely Községi Önkormányzat, 

 Pula Községi Önkormányzat, 

 Vöröstó Községi Önkormányzat,  

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Barnag (2014. 10.12-ig), 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Pula, 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Vöröstó, 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely, 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

 Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, 

 Mesevár Óvoda és Bölcsőde (Nagyvázsony Községi Önkormányzat által alapított 

költségvetési szerv). 

 

A 2014. évi önkormányzat választások után, a Möt. 85. § (3) bekezdés alapján a KÖH-t alapító 

önkormányzatok képviselő-testületei felülvizsgálták a KÖH megállapodást és 2 települési 

önkormányzat képviselő-testülete – Barnag és Vöröstó – más települési önkormányzat 

önkormányzati hivatalához csatlakozott, így 2015. január 1-től a KÖH már csak az alábbi 

államháztartási szervezeteknek látja el gazdálkodási feladatait: 

 Nagyvázsony Községi Önkormányzat,  

 Mencshely Községi Önkormányzat, 

 Pula Községi Önkormányzat, 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Pula, 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely, 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

 Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, 

 Mesevár Óvoda és Bölcsőde (Nagyvázsony Községi Önkormányzat által alapított 

költségvetési szerv). 
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A KÖH az alapító önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján ellátja az alapító 

önkormányzatok tekintetében a gazdálkodási feladatok mellett valamennyi államigazgatási és 

önkormányzati igazgatási feladatkört, ellátja az önkormányzatok és képviselő-testületek 

működésével összefüggő feladatköröket is. A nemzetiségi önkormányzatokkal történő 

együttműködés kereteit, így gazdálkodási feladatait is a nemzetiségekről szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvényben 80. § (2) bekezdésében meghatározott megállapodások rögzítik, melyet a települési 

önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei fogadnak el. 

A KÖH elláthatja az alapító önkormányzatok által alapított költségvetési szervek gazdálkodási 

feladatait is, amennyiben erről, az alapító és iránytó szerv, azaz a képviselő-testület rendelkezik, 

melyre az Áht. 10. § (4) bekezdése és az Ávr. 9. §-a ad felhatalmazást. A Nagyvázsonyi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított Mesevár Óvoda és 

Bölcsőde gazdálkodási feladatait e jogszabályi rendelkezés alapján látja el a KÖH. 

 

A KÖH által ellátott gazdálkodási feladatok magukba foglalják: 

  a költségvetés tervezést, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 

felhasználásának végrehajtását,  

 a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli feladatok ellátását, 

 saját maga és a hozzá rendelt költségvetési szervek, valamint államháztartási szervezetek 

működtetését, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő 

feladatok ellátását. 

 

A KÖH belső szervezeti egységekre nem tagozódik az alapító önkormányzatok által elfogadott 

szervezeti és működési szabályzat alapján, így a gazdálkodási feladatokat a KÖH jegyzőjének 

közvetlen irányítása alatt dolgozó négy pénzügyi ügyintéző látja el. 

A projekt kezdetének időpontjában a négy pénzügyi ügyintézői álláshelyből három álláshely volt 

betöltve, míg a negyedik álláshelyen helyettesítéssel történt a feladatellátás. Mindhárom betöltött 

munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő az elmúlt hónapokban került kinevezésre, szakmai 

gyakorlatuk igen csekély. 

A fent meghatározott gazdasági feladatok ellátását az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján az a 

költségvetési szerv láthatja el, amelynek van gazdasági szervezete. Ez alól kivételt jelent az Áht. 

(4a) bekezdése, mely alapján az önkormányzat tekintetében a gazdásági szervezet feladatait az 

önkormányzati hivatal látja el. A gazdasági szervezetre, valamint annak feladatait ellátó személyi 

állományra vonatkozó szabályokat azonban akkor is teljesíteni kell, ha ilyen belső szervezeti 

egység nincs. Erről az Ávr. 11. § (3) bekezdése rendelkezik, mely kimondja, hogy a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni, de az 

Ávr-nek a gazdasági vezetőre meghatározott követelményeit az önkormányzati hivatal vezetőjére, 

illetve az irányító szerv vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá 

tartozó más költségvetési szerv vezetőjére is alkalmazni kell, kivéve, ha az önkormányzati hivatal 

állományában van olyan személy, aki megfelel az Ávr. gazdasági vezetőre meghatározott 

követelményeknek és a költségvetési szerv vezetője a gazdasági szervezet által kötelezően 
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ellátandó feladatok ellátására írásban kijelölte. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 

önkormányzati hivatalnál, így a KÖH-nél is foglalkoztatni kell olyan köztisztviselőt, aki megfelel 

az az Ávr. 12.§-ában meghatározott képesítési előírásoknak, azaz: 

 felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területen szerzett 

szakképzettséggel - és emellett  

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel 

vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy  

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. 

előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági 

szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

 az Sz. 151. §-ában meghatározott jogosítvánnyal rendelkezik, azaz a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamra által, a mérlegképes könyvelőkről vezetett nyilvántartásában 

szerepel. 

A gazdálkodási feladatok ellátásában nem csak a gazdasági vezetői feladatokat ellátó 

köztisztviselőre, hanem a gazdasági események rögzítésében közreműködőkre vonatkozóan is 

tartalmaz előírásokat az Ávr., mely alapján a pénzügyi ellenjegyzői jogkört és érvényesítői jogkört 

az gyakorolhatja, aki felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább 

középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik. Az 

ellenjegyzői és érvényesítői jogkör kijelölésére a jegyző jogosult az Ávr. 55. § (2) d); f) g) pontja és 

58. § (4) alapján.  

A KÖH személyi állományában a projekt idején helyettesítés keretében látta el egy fő a gazdasági 

vezetői feladatokat, aki megfelel a fent leírt képesítési követelményeknek. A három kinevezett 

köztisztviselő közül, akik pénzügyi ügyintézői munkakört látnak el, kettő fő rendelkezik az 

ellenjegyzői, valamint az érvényesítői jogkör ellátására jogosító képesítési előírásokkal. 

A gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselők képesítési előírásai, és általuk ellátott gazdasági 

feladatok az interjúk adataiból voltak kinyerhetőek, mivel a köztisztviselők sem munkaköri 

leírással, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. § (4) bekezdése 

ír elő, sem a gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó ellenjegyzői és/vagy érvényesítői jogkörök 

gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tartalmazó okmánnyal nem rendelkeztek, melyet az Ávr. 

55. §-a és 58. §-a ír elő.  

 

4.2. A gazdálkodási feladatok ellátásának belső szabályozottsága 

 

A gazdálkodási feladatok ellátása során a szervezeti felépítés és a gazdálkodási jogkörök ellátását 

biztosító személyi állomány feltérképezése után a belső szabályozottságot is felülvizsgáltuk. A 

gazdálkodási feladatok belső szabályozottságának megállapítására az Szt-ben, az Áht.-ban és az 

Ávr.-ben előírt kötelező belső szabályzatokat vizsgáltuk. 
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A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a KÖH-nek az alábbi dokumentumokkal kellene 

rendelkezni: 

a) Alapító Okirat az Áht. 8. és az Ávr. 5. § alapján; 

b) Szervezeti és Működési Szabályzat: az Áht. 10. § és az Ávr. 13. § alapján; 

c) Kiadmányozási Szabályzat: mind a polgármester, mind a jegyző tekintetében a Möt. 67. 

§ és 81. § (3) bekezdés alapján; 

d) Számviteli Politika: és annak részét képező az eszközök és a források leltárkészítési és 

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

önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzata, pénzkezelési szabályzat a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés alapján; 

e) A működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 

szabályozott kérdésekre vonatkozó belső szabályzatok: az Ávr. 13. § (2) bekezdés 

alapján, mely tartalmazza a: 

 a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 

teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 

rendjével –, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével 

kapcsolatos belső előírásokat és feltételeket; 

 a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,  

 a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával 

kapcsolatos kérdéseket,  

 az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,  

 a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,  

 a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,  

 a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és  

 a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét meghatározó 

szabályzatokat; 

f) Közbeszerzési Szabályzat: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § 

alapján. 

g) Belső Ellenőrzési Kézikönyv: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § alapján; 

h) Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje: a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. 

§ alapján; 

i) Munkamegosztási megállapodás a KÖH és a hozzájuk rendelt költségvetési szervekre 

vonatkozóan az Ávr. 9. § (5a) bekezdés alapján; 

 

Az itt meghatározott dokumentumok közül az: 
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 a) és b) pontban megjelölteket az alapító önkormányzatok képviselő-testületei közösen 

fogadják el,  

 f) és i) pontban meghatározott dokumentumokat az Önkormányzat fogadja el,  

 c) pontban megfogalmazott szabályzatot a jegyző, valamint a KÖH-t alapító valamennyi 

települési önkormányzat polgármestere külön-külön adja ki, 

 d), e), g) - i) pontokban meghatározott dokumentumok kiadása a KÖH vezetőjének 

jogköre. 

 

A KÖH alapító okirata 2014. decemberében került módosításra, mivel alapító szervei 

módosultak. A KÖH alapító okiratának módosulásával egyidejűleg a szervezeti és működési 

szabályzatot is módosítani kell az alapító önkormányzatoknak, mely dokumentum felülvizsgálata 

a projekt ideje alatt volt folyamatban. 

 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2014. évben fogadta el, azt közbeszerzési 

tanácsadó készítette. A Belső ellenőrzési Kézikönyv 2014. évben felülvizsgálatra került. 

 

A jogszabályokban előírt dokumentumok közül nem volt fellelhető a polgármesteri és jegyzői 

kiadmányozási utasítás, valamint a munkamegosztási megállapodás, melyet a KÖH és a Mesevár 

Óvoda és Bölcsőde közötti munka és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan kellett volna 

elkészíteni. 

 

A számviteli politika, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok 

ugyan rendelkezésre álltak, azonban azok kibocsátása 2013. évben történt, és az államháztartási 

számvitelre vonatkozó 2014. január 1-jén hatályba lépett új szabályokhoz nem került 

felülvizsgálatra. Így e szabályzatok az átalakult számviteli rendhez igazodó szabályozottságot nem 

tudják bemutatni. A rendelkezésre bocsátott szabályzatok mellékletei között az Ávr. 52-58 §-ában 

meghatározott kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési, 

érvényesítői jogköröket biztosító meghatalmazások nem voltak becsatolva, melyre fent is 

hivatkoztunk, így a jogkörök gyakorlásának jogosítványai nem voltak beazonosíthatóak a 

jogkörgyakorlókkal. Ezen szabályzatokat az Önkormányzat elektronikus úton bocsátotta 

rendelkezésre, melyen nem volt megtalálható a kiadás dátuma, és a megismerésre vonatkozó 

megismerési záradékot sem tudtuk a helyszínen megtekinteni, mivel a pénzügyi ügyintézők 

irodájában nem állt rendelkezésre kinyomtatott példány. A KÖH vezetőjével már a 

dokumentumok megismerésére vonatkozó hiányosságokat nem tudtuk egyeztetni, mivel az 

aljegyző közszolgálati jogviszonya a projekt kezdetén megszűnt, más köztisztviselő információt 

pedig nem tudott szolgáltatni. 

A számviteli politikai és hozzá kapcsolódó pénzügyi szabályzatok felülvizsgálatát a gazdasági 

vezetői feladatokat ellátó mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező helyettes köztisztviselő 

megkezdte, azokat igazodva a 2015. év eleji Áht. és Ávr. módosításokhoz 2015. I. negyedév 

végére lehet elkészíteni. 
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4.3. Gazdálkodási feladatokkal összefüggő működési folyamatok 

 

Az általános működési feltételek és belső szabályozottság áttekintése mellett az egyes gazdasági 

események folyamatát is megvizsgáltuk, mely során szúrópróba szerűen kerültek kiválasztásra az 

egyes gazdasági események, és azok dokumentumai. Az egyes gazdasági események kiválasztása 

során mind beruházási, mind egyedi beszerzési eseményekhez, vagy szolgáltatás megrendeléshez 

kapcsolódó dokumentumokat is megvizsgáltunk. 

A gazdasági eseményeknél kifejezetten Nagyvázsony Községi Önkormányzat elemi 

költségvetésében szereplő kiadásokat vizsgáltunk, melyekhez szükséges bevételi forrásokat és 

kiadási előirányzatokat Nagyvázsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

költségvetési rendelete kellett, hogy meghatározzon. 

Az Önkormányzat 2014. évi legnagyobb beruházása a Kertalja utca felújítása, melynek eredeti 

előirányzatát Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete még nem tartalmazta. 

A Képviselő-testület 2014. március 3-i ülésén döntött a Kertalja utca felújításának 

szükségességéről, és 31/2014. (III. 03.) határozatában a 2014. évi költségvetési rendeletben 

meghatározott felhalmozási célú céltartalék – 20.530.000.-Ft összegben – feloldásáról és 

átcsoportosításáról, valamint a 32/2014. (III. 03.) határozatában a Kertalja utca két ütemű 

felújításáról döntött. Az I. ütem 2014. évben a zánkai úttól a Pékségig 41.060 EFt összegben, míg 

a II. ütem 2016-ig a Pékségtől a Petőfi utcáig került meghatározásra a határozatban. A beruházás 

tervezett összköltsége 58.296 EFt-tal került meghatározásra. A beruházás meghatározásával 

egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési tanácsadó 

megbízására is. A beruházás megkezdése előtt a Képviselő-testület döntött a 2014. évi 

közbeszerzési tervéről, valamint ezzel egyidejűleg a közbeszerzés megindításáról és az 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról is. A közbeszerzési szabályzatot a 

81/2014. (IV. 30.) határozat, a közbeszerzési tervet a 82/2014. (IV. 30.) határozat, míg a 

közbeszerzési eljárás megindításáról és ahhoz szükséges dokumentumok tartalmáról a 83-

85/2014. (IV. 30.) határozatban rendelkezett. A tervezett közbeszerzés becsült értéke a 

közbeszerzési terv szerint nettó 32.330.780 Ft volt. A közbeszerzési eljárás megindítása 2014. 

május 5-én kezdődött az ajánlati felhívások megküldésével – értékhatár alapján a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 119. §; 122 § alapján nemzeti 

eljárásban hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretei között -, és az ajánlattételi határidő 2014. 

május 21-je volt. A három beérkezett árajánlat értékelése, hiánypótlása és bírálata 2014. május 21. 

és 2014. május 27. között történt. A közbeszerzési eljárás lezárásaként a nyertes ajánlattevőről a 

Képviselő-testület 2014. május 28-ai ülésén döntött. A Képviselő-testület 113/2014. (V. 28) 

határozatában döntött a beszerzés megvalósításához szükséges fedezet megemeléséről, mivel a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlattevő által tett árajánlat is magasabb volt a 31/2014. 

(III. 03.) határoztában meghatározott 41.060 EFt. összegtől. A nyertes ajánlattevőről, a 

közbeszerzési eljárás eredményéről a Képviselő-testület 114/2014. (V. 28.) határozatában döntött. 
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A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ajánlatot adó Strabag Általános Építő Kft. lett. A határozat 

az ajánlat pontos összegét nem tartalmazza.  

A közbeszerzési eljárást lezáró szerződésben a beruházás összege nettó 35.343.843 Ft+9.542.838 

Ft Áfa összesen bruttó 44.886.681 Ft. A szerződésen dátum nem szerepel, de iktatva 2014. június 

13-án lett az iktatóbélyegző alapján. 

A vállalkozási szerződés alapján a beruházás teljesítési határideje 2015. május 31-je. 

A vállalkozó a beruházás 5 %-ának erejéig a szerződéskötéstől számított 15 napig előlegszámla 

kibocsátására volt jogosult, mely jogával élt is a vállalkozó. 

A szerződés alapján részszámla kiállítására jogosult a vállalkozó a teljesítés arányában, mely 

alapján a projekt kezdetéig a beruházás 50 %-ára vonatkozóan történt meg a készre jelentés és 

számlakibocsátás. 

Az Önkormányzat a beruházáshoz a Gst. 3. §-ában meghatározott adósságot keletkeztető 

jogügyletet nem kívánt kötni, a beruházás ellenértékét saját költségvetésének terhére vállalta, 

azonban a Képviselő-testület nem rendelkezett a megemelt beruházási előirányzat fedezetéről, 

valamint nem vizsgálta a 2015. év I. félévére eső fizetési kötelezettség fedezetét, és így az éven túli 

kötelezettségvállalással előre lekötötte a 2015. évi felhalmozási bevételi források jelentős részét. A 

beruházás tárgy évi fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előirányzatról csak az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 

 

2014. évben a Kertalja utca csapadékvíz elvezetésére bruttó 3.766.000 Ft összegben kötött az 

Önkormányzat vállalkozási szerződést a Kertalja utca felújítását végző vállalkozóval. A beruházás 

szükségességéről, annak forrásáról a Képviselő-testület nem rendelkezett, az itt hivatkozott 

költségvetési rendeletek nem rendelkeztek. A beruházás készre jelentése a projekt kezdetéig 

megtörtént. A beruházás dokumentumai között nem található arra vonatkozó feljegyzés, hogy 

megtörtént-e a beruházások egybeszámítására vonatkozó vizsgálat, melyet Kbt. 16. §-a határoz 

meg, és kimondja, hogy az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért 

járó ellenértéket kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési 

beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként 

figyelembe venni. Amennyiben a becsült érték meghatározásánál a Kertalja utca felújítása és a 

csapadékvíz elvezetés egy műszaki egységet képezett, úgy a Kbt. 18. § (2) bekezdése alapján a 

több szerződés útján megvalósuló beruházásnál az összes részérték figyelembevételével kellett 

volna a beszerzést megvalósítani, azaz itt is közbeszerzési eljárást kellett volna az 

Önkormányzatnak lefolytatni. A műszaki funkciók egységét vagy annak különállóságát műszaki 

szakember tudta volna megállapítani. 

Az Önkormányzat 2014. évi beruházásai között – a KÖH vizesblokkjának felújítása – újabb olyan 

beruházás valósult meg, melynek előirányzatairól nem rendelkezett költségvetési rendelet. A 

KÖH vizesblokkjának felújítására 2014. április 22. és 2014. július 30. között került sor. A 

szerződéskötés alapját a vállalkozó által 2014. januárjában készített árajánlat képezte. A szerződés 

átalánydíjas, főösszege bruttó 804. 775 Ft. A vállalkozási szerződést az Önkormányzat a Krupla 



  
22 

 
iroda: 1122 Budapest, Ráth György utca 19. I/7. 

telefon: +36 1 355 3142 

e-mail: lendvay.endre@responsum.hu 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó 
felülvizsgálata és értékelése 

Ép. Gép Bt-vel kötötte. Mivel a vállalkozó és a kötelezettségvállaló egymásnak közeli 

hozzátartozói, az összeférhetetlenség miatt a szerződést az alpolgármester írta alá, és látta el az 

utalványozói jogkört is. A kötelezettségvállalás és utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó 

dokumentumok azonban nem álltak rendelkezésre sem Az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletében, sem képviselő-testületi döntés formájában, annak 

ellenére, hogy ezt az Ávr. 52 §-a előírja.  

Az Önkormányzat költségvetési rendeletét év közben több alkalommal lehet módosítani, a 

megvalósult beruházások előirányzatának meghatározása szabad költségvetési források 

átcsoportosításával, vagy a költségvetésben nem szereplő, de év közben beszedett forrásokból 

lehet biztosítani. 

Az egyes gazdasági események dokumentumainak részletes áttanulmányozása mellett vizsgáltuk a 

gazdasági események folyamatait is, melyhez áttekintettük a könyvelés alapját képező 

dokumentumokat és a pénzügyi ügyintézőkkel folytatott interjúkon nyertünk információkat. 

A könyvelés alapját képező dokumentumoknál megállapítottuk, hogy a kötelezettségvállalás 

alapdokumentumainak számító képviselő-testületi határozatok kivonatai, melyek alapvetően 

meghatározzák az Önkormányzat év közbeni előirányzat módosításait nem minden esetben 

kerülnek át a pénzügyi ügyintézőkhöz, így az előirányzat nyilvántartás hiányos. Ezt támasztja alá 

az is, hogy a fent leírt beruházások előirányzatai nem kerültek átvezetésre még a költségvetési 

rendeletben. A megrendelőkön/szerződéseken nem minden esetben található meg a pénzügyi 

ellenjegyzés, vagy az ellenjegyzésre nem a kötelezettségvállalással egyidejűleg kerül sor, annak 

ellenére, hogy ezt Ávr. 55. § (1) bekezdése előírja. Mivel a kötelezettségvállalás alapdokumentuma 

nem érkezik meg a pénzügyi ügyintézőhöz, így annak nyilvántartásba vétele sem történhet meg 

időben, annak ellenére, hogy azt az Ávr. 56. § (1) bekezdése előírja, így az előirányzatok 

lekötéséről és a szabad előirányzatok mértékéről sincs naprakész információ a 

kötelezettségvállalók részére. Ez az előirányzatok túllépéséhez vezethet, mely a költségvetési 

egyensúly felbomlását eredményezheti.  

A kötelezettségvállalás alapján megvalósuló beszerzés teljesítésigazolása után történik meg a 

fizetési kötelezettség alapjául szolgáló dokumentum/számla nyilvántartásba vétele, és készül el 

hozzá az utalvány rendelet, melyen megtörténik az érvényesítés és utalványozás, mely alapja a 

kifizetésnek. A pénzügyi teljesítést megelőzően kell az érvényesítést, majd az utalványozást 

elvégezni az Áht 38. § és az Ávr. 58-59. §-ai alapján, azonban ez nem minden esetben történik 

meg. Ezt támasztja alá az is, hogy a volt polgármester, utólag, már polgármesteri jogviszonyának 

megszűnése után látta el kézjegyével az utalvány-rendeleteket, melyről feljegyzés készült 2014. 

november 10-én. 

A pénzügyi teljesítés általában átutalással történik, de készpénzes kifizetés is megvalósul, főként a 

segélyek, a közfoglalkoztatottak munkabér kifizetése, kisösszegű eszközvásárlás esetén, azonban a 

készpénzfizetéssel történő kifizetés eseteiről a Képviselő-testület önkormányzati rendeletében 

nem rendelkezett, annak ellenére, hogy azt az Áht. 109. § (6) bekezdése előírja. 

A könyvelés alapját képező kötelezettségvállalás dokumentuma, a kötelezettségvállalás 

nyilvántartó lapja, a kifizetés teljesítését megalapozó dokumentum/számla, az utalványrendelet 
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egy egységet kell, hogy képezzen azokat egymás mögé rendezve kellene elhelyezni az adott banki 

naphoz kapcsolódó bankszámla kivonat mögé rendezve. Jelenleg azonban az adott banki napon 

történt kifizetésekhez az utalvány-rendeletek és esetlegesen a kötelezettségvállalás nyilvánítató 

lapok egy csomagban, a számlák külön szerepelnek, így a gazdasági esemény nyomon követése 

igen nehézkes, mind könyvelési mind ellenőrzési szempontból. 

A gazdasági események rögzítését a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott központi 

könyvelő program segíti, míg az elektronikus átutaláshoz a szoftvert az Önkormányzat 

számlavezető pénzintézete bocsátotta rendelkezésre. 

Az Önkormányzat vagyonának nyilvántartása szintén a Magyar Államkincstár által rendelkezésre 

bocsátott központi programján történik, míg az Önkormányzat vagyonkataszterének vezetése 

külön szolgáltatótól megrendelt programban –KATAWIN – kerül rögzítésre. Az egyes szoftverek 

használatának jogosultságáról, a hozzáférési kódok – azonosítók, jelszavak – nyilvántartásáról 

belső szabályzat, vagy egyedi munkáltatói döntés nem rendelkezik.  

 

5. Általános értékelés, megállapítások 

 

A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az 

Önkormányzat gazdálkodási feladatainak és folyamatainak jelenlegi gyakorlatának bemutatása 

után az alábbi megállapításokban foglaljuk össze szakmai értékelésünket. 

 

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó KÖH szervezeti felépítésére és feladataira 

vonatkozóan megállapítjuk, hogy: 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre Barnag, 

Mencshely, Pula és Vöröstó Községi Önkormányzatokkal közösen. Az alapító 

önkormányzatok 2015. január 1-jével a Möt. 85. § (3) bekezdése alapján a KÖH 

létrehozásáról szóló megállapodást felülvizsgálták, és két települési önkormányzat – 

Vöröstó és Barnag – más önkormányzati hivatalhoz csatlakozott. 2015. január 1-jétől a 

KÖH 3 települési önkormányzat, 4 nemzetiségi önkormányzat, saját maga, és egy 

költségvetési szerv gazdálkodási feladatait látja el az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján. 

2. A KÖH feladata a fent meghatározott szervezetek gazdasági feladatainak ellátása. A 

gazdásági feladatok ellátására gazdasági szervezetet nem hoztak létre az alapító 

önkormányzat, erre az Áht. 10. § (4a) bekezdése nem is kötelezi az alapítókat. 

3. A KÖH személyi állományában a helyhatósági választásokat követően jelentős változások 

történtek, mind a jegyző, mind az aljegyző megszüntette közszolgálati jogviszonyát, 

ahogyan a pénzügyi ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselők személyi állományában is 

jelentős változás történt. A gazdálkodási feladatokat ellátó pénzügyi ügyintézők létszáma a 

KÖH szervezeti és működési szabályzata alapján 4 fő. A meghatározott álláshelyeken 
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jelenleg 3 fő kinevezett köztisztviselő látja el a gazdálkodási feladatokat teljes állásban, míg 

1 fő köztisztviselő részmunkaidőben látja el a gazdásági vezetői feladatokat. Az Ávr. 11. §-a 

alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél is ki kell jelölni azt a 

személyt, aki ellátja a gazdasági vezetői feladatokat, akinek feladatát az itt hivatkozott 

jogszabályi rendelkezés határozza meg, míg képesítési előírásait az Ávr. 12. §-a határozza 

meg. A gazdasági vezetői feladatok ellátására kijelölt körtisztviselő jogosult a költségvetési 

jelentések és beszámolók aláírására, így e feladatkör ellátásáról folyamatosan kell 

gondoskodni a KÖH vezetőjének. 

4. A gazdálkodási feladatokat ellátó 3 fő köztisztviselő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 43. § (4) bekezdésében kötelezően elírt munkaköri leírással nem 

rendelkezett, melynek elkészítéséről a munkáltatónak kellett volna gondoskodni, valamint a 

gazdálkodási – ellenjegyzői vagy érvényesítői – jogkör ellátására vonatkozó írásos 

kijelöléssel sem rendelkeztek, melynek kiadására a KÖH vezetője volt jogosult az Ávr. 55. § 

(2) d); f) g) pontja és 58. § (4) bekezdése alapján. A 3 fő köztisztviselőből 2 fő végzettsége 

megfelel e jogkörök ellátására az Ávr. 55. § (3) bekezdése alapján. 

5. A KÖH által, az államháztartási alrendszerbe tartozó 9 szervezetnek ellátott gazdasági 

feladatok széleskörűsége és sokrétűsége miatt indokolt a szakmai létszám előirányzat 

fenntartása, tekintettel arra, hogy a KÖH-nek kirendeltsége nincs, valamint a nemzetiségi 

önkormányzatoknál sincs foglalkoztatotti létszám, így gazdálkodási feladatokat a KÖH-ön 

kívül – igen minimális mértékben csak az Önkormányzat által alapított Mesevár Óvoda és 

Bölcsőde lát el. 

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó KÖH szabályozottságára vonatkozóan 

megállapítjuk, hogy: 

1. A 4.2 pontban meghatározott kötelező dokumentumok közül nem volt fellelhető a 

polgármesteri és jegyzői kiadmányozási utasítás, valamint a KÖH és a Mesevár Óvoda és 

Bölcsőde közötti munka és felelősségvállalás rendjét meghatározó munkamegosztási 

megállapodás. 

2. A számviteli politika és azok mellékletei, valamint az Ávr. 13. § (2) bekelésében 

meghatározott szabályzatok 2013. évben készültek, azonban kiadásuk időpontja az 

elektronikusan megküldött dokumentumokon nem volt megtalálható, ahogyan a 

megismerésre vonatkozó aláírt záradékokról sem tudtuk kielégítő információt kapni a 

személyi változások miatt. Az államháztartási számvitel 2014. január 1-jei átfogó változása 

miatt e szabályzatok aktualizálásának elmaradása jelentős mértékben befolyásolták a 

gazdasági folyamatok problémáit. 

A szabályzatok aktualizálását a gazdasági vezetői feladatok ellátásával megbízott helyettesítő 

köztisztviselő megkezdte, azok elkészítése 2015. I. negyedév végére várható. 

3. A gazdálkodási jogköröket ellátó személyek részletes jogköreire vonatkozó kijelölési 

dokumentumok nem álltak rendelkezésre, melyek alapján egyértelműen megállapíthatóak 

lettek volna a kötelezettségvállalás átruházásának, kötelezettségvállalás pénzügyi 
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ellenjegyzésének, teljesítés igazolásnak, érvényesítésnek és az utalványozási jogkör 

átruházásának esetei és azok tartalma, mely kijelölési kötelezettséget az Ávr. 52-59. §-ai 

határoznak meg.  

4. A belső szabályzatok hiánya, vagy hatálytalansága, valamint a gazdálkodási feladatokhoz 

kapcsolódó jogkörök kijelölésének hiánya alapján megállapítható, hogy a gazdálkodási 

feladatok belső szabályozottsága nem megfelelő, és hozzájárul a gazdasági folyamatokban 

feltárt szabálytalanságokhoz is. 

Az Önkormányzat gazdálkodási folyamataira vonatkozóan megállapítjuk, hogy: 

1. Az Önkormányzat költségvetés tervezési és beruházási gyakorlata nem megalapozott, mivel 

a beruházásairól ad hoc módon dönt, ahogyan a Kertalja utca beruházásáról, annak 

csapadékvíz elvezetéséről, valamint a KÖH vizesblokkjának felújításáról is év közben, a 

szükséges források előirányzatainak rendezése előtt döntött. A beruházási igény 

megjelenésekor az ahhoz szükséges előirányzatot költségvetési rendeletében nem teljes 

egészében rendezte, ahogyan az itt nevesített első beruházásnál tette, vagy egyáltalán nem 

jelenítette meg az Önkormányzat, még a beruházásra vonatkozó kötelezettségvállalást 

soron követő év közbeni költségvetési rendelet módosításakor sem, ahogyan a másik két 

beruházásnál is megfigyelhető. 

A költségvetési kiadásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása, valamint azok 

nyilvántartása biztosította volna a szabályszerű, eredményes és hatékony gazdálkodás 

követelményeit, mivel így nem történhet előirányzat túllépés, és fenntartható a költségvetési 

egyensúly. 

2. A gazdálkodási feladatok folyamatainak szabálytalanságai a belső szabályozottság 

hiányosságaiból is következnek, mivel az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó belső 

dokumentumok nem készülnek el, vagy nem megfelelő időpontban készülnek el. 

Megállapítható, hogy a kötelezettségvállalást megalapozó dokumentumok, képviselő-

testületi határozatok, előirányzat módosításra irányuló kérelmek nem minden esetben 

kerülnek a pénzügyi ügyintézőkhöz a kötelezettségvállalás előtt, mely szintén az 

előirányzatok pontatlan nyilvántartásához vezet. 

3. A gazdálkodási feladatok folyamatainak szabálytalanságai közé tartozik, hogy a 

kötelezettségvállalást követően, azok dokumentumai – megrendelések, szerződések – nem 

minden esetben kerülnek a pénzügyi ügyintézőkhöz a kötelezettségvállalás nyilvántartása 

céljából, melyet az. Ávr. 56. § (1) bekezdése kötelezően ír elő, így az előirányzatok 

lekötéséről, a szabad előirányzatokról nincs pontos információ. Ezt támasztja alá, hogy nem 

minden kötelezettségvállalási dokumentum mellett található meg a kötelezettségvállalás 

nyilvántartó lapja. Továbbá az egyes gazdasági események pénzügyi teljesítését megalapozó 

dokumentumok, számlák, utalvány-rendelet nem az Áht 38. § és az Ávr. 58-59. §-ai alapján 

meghatározott módon és időben kerülnek aláírásra. Ezt támasztja alá az is, hogy a volt 

polgármester, utólag, már polgármesteri jogviszonyának megszűnése után látta el 

kézjegyével az utalvány-rendeleteket, melyről feljegyzés is készült 2014. november 10-én. 
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4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a gazdasági eseményekhez kapcsolódó 

pénzügyi teljesítést átutalással vagy készpénzben teljesítik, azonban az Önkormányzat 

jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, és önkormányzati rendeletben nem 

szabályozta a készpénzben történő kifizetés eseteit, melyre az Áht. 109. § (6) bekezdése 

kötelezi. 

A gazdálkodási folyamatok összefoglaló értékelése alapján szakmai véleményünk, hogy az 

Önkormányzat és a KÖH több ponton szabálytalan joggyakorlatot folytatott, mely alapján sem 

szabályozottsága, sem működési folyamata nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.  

A szabálytalanságok megszüntetése érdekében a helyhatósági választásokat követően a Képviselő-

testület, a polgármester és a KÖH megbízott vezetője már több döntést hozott, a gazdálkodási 

feladatokat ellátó személyi állomány feltöltése, a belső szabályzatok felülvizsgálatának 

megkezdése, a működési folyamatok átalakítására irányuló racionalizálási törekvések pozitív 

irányba befolyásolhatják a gazdálkodási folyamatokat, melyhez tanulmányunkban is javaslatokat 

fogalmazunk meg. 

 

 

6. Javaslatok  

 

Az Önkormányzat gazdasági folyamatainak szabályszerűsége és optimalizálása érdekében a 

projekt ideje alatt szakmai konzultációt folytattunk a gazdasági vezetői feladatok ellátásával 

megbízott helyettes köztisztviselővel és a megbízott jegyzővel, melyek alapján, reagálva a 

szabálytalan működési folyamatokra, az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg: 

 

1. Javasoljuk az Önkormányzatnak, hogy a költségvetés tervezési időszakban tételesen 

tervezze meg a felhalmozási célú forrásait és kiadásait is, melyhez kérje be az 

kötelezettségvállasra jogosultak – polgármester, költségvetési szervek vezetőinek – 

költségbecsléssel alátámasztott javaslatait, rangsorolással együtt. Az alapos és részletes 

költségvetés tervezés biztosítja a költségvetési egyensúly folyamatos fenntartását és alapot 

adhat a beruházások becsült összegének tervezéséhez, az éves közbeszerzési terv 

tartamának összeállításához, az összeszámítás szabályainak jogszerű alkalmazásához. 

2. Javasoljuk, hogy amennyiben év közben merül fel a beruházási, beszerzési szükséglet úgy 

annak megvalósítása előtt történjen meg az előirányzat rendelkezésre állásának vizsgálata, és 

amennyiben szükséges az előirányzat átcsoportosításáról szülessen döntés, attól függően, 

hogy az kinek a jogkörébe tartozik, a kötelezettségvállaló, vagy ha az átcsoportosítás 

kiemelt előirányzatot is érint, úgy a Képviselő-testület részéről. Az előirányzat 

átcsoportosításról szóló döntést tartalmazó dokumentum 1 példánya a kötelezettségvállalás 

előtt kerüljön megküldésre a gazdasági vezetői feladatok ellátásával kijelölt köztisztviselő 
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részére. Ezen kötelezettségről az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében, a 

munkamegosztási megállapodásban és belső szabályzatában is rendelkezni javasolt. 

3. Javasoljuk az Önkormányzatnak, hogy tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének és 

fogadja el a munkamegosztási megállapodást a KÖH és a Mesevár Óvoda és Bölcsőde 

között, melynek tartamára az 1. mellékletben teszünk javaslatot. 

4. Javasoljuk az Önkormányzatnak, hogy tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének és 

önkormányzati rendeletben határozza meg a készpénz kifizetés eseteit. Javasoljuk, hogy e 

kötelezettségének az Önkormányzat a költségvetési rendeletében tegyen eleget az alábbi 

tartalommal:  

„Az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervek részéről készpénzben történhet 

a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése: 

a) a személyi juttatások előirányzat terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem 

kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik, 

b) az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály 

nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik, 

c) a dologi kiadások előirányzat terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege a 

gazdasági eseményre vonatkozó teljes fizetési kötelezettség tekintetében az 50.000 Ft-

ot, azaz ötvenezer forintot nem haladja meg. 

d) valamennyi előirányzat terhére, ha a jogosult magánszemély és bankszámlával nem 

rendelkezik.” 

Az önkormányzati rendeletek területi hatálya az azt megalkotó önkormányzat közigazgatási 

területére terjed ki, így az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében javasoljuk, hogy a 

KÖH-t alapító valamennyi önkormányzat képviselő-testülte azonos tartalommal fogadja el 

a készpénzfizetésre vonatkozó rendelkezéseket. 

5. Javasoljuk, hogy a KÖH vezetője tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének és a pénzügyi 

ügyintézőknek adja ki a munkaköri leírását figyelemmel a KÖH szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározott feladatkörökre, az Ávr. 9-12 §, és 56-59 §-ra, továbbá 

határozza meg az egyes informatika eszközök, szoftverek használatának jogosultságát is az 

adatbiztonság követelményeinek teljesülése érdekében. A munkaköri leírás mintát a 3. 

melléklet tartalmazza. 

6. Javasoljuk, hogy a gazdálkodási jogkörök ellátására vonatkozóan kerüljenek kiadásra az Ávr. 

52-60. §-aiban meghatározott kijelölő dokumentumok az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

a) Kötelezettségvállalásra az Ávr. 52. § alapján, jogszabály erejénél fogva jogosult a 

polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint a költségvetési szerv 

vezetője. A kötelezettségvállaló akadályoztatása esetén, annak helyettesítéséről 

polgármester és nemzetiségi önkormányzat elnöke esetén a képviselő-testület jogosult 

egyedi döntést hozni, míg a költségvetési szervek vezetői helyettesüket maguk 

jelölhetik ki. 

b) Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzőjét, vagy annak akadályoztatása esetén 

helyettesét, az Ávr. 55. § (2) bekezdés alapján a KÖH vezetője, azaz a jegyző jelölheti 
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ki, a jogkörgyakorlónak rendelkeznie kell az Ávr 55. § (3) bekezdésben meghatározott 

végzettséggel.  

c) Teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló vagy az általa meghatalmazott személy 

jogosult az Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján. A meghatalmazás a jogkör átruházására, 

vagy a kötelezettségvállaló akadályoztatása esetében a helyettesítésre vonatkozhat. 

d) Érvényesítői jogkör gyakorlóját vagy annak akadályoztatása esetén helyettesét az Ávr. 

55. § (2) bekezdés alapján a KÖH vezetője, azaz a jegyző jelölheti ki, a jogkör 

gyakorlójának rendelkeznie kell az Ávr 55. § (3) bekezdésben meghatározott 

végzettséggel.  

e) Utalványozási jogkörrel a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező bír, 

helyettesítéséről az általa meghatalmazott személy jogosult. 

f) A kijelöléseknél figyelemmel kell lenni az Ávr 60. § (1)-(3) bekezdésének előírásaira, 

mely kimondja, hogy 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. 

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. A 

kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, 

teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.  

Az egyes kijelölési dokumentumok mintájára – meghatalmazásokra – a 2. mellékletben 

teszünk javaslatot. A meghatalmazás mintát a kötelezettségvállalás, teljesítés igazolás és 

utalványozási jogkör esetében az Önkormányzatra vonatkozóan készítettük el, de minden 

települési önkormányzatnak, nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervnek 

külön- külön kell kiadni, valamint a KÖH vezetőjének jogkörébe tartozó ellenjegyzői és 

érvényesítői meghatalmazás mintáját készítettük el. 

7. Javasoljuk a számviteli fegyelem előmozdítása és biztosítása érdekében, hogy minden 

kötelezettségvállalásra irányuló dokumentum a kötelezettségvállalást követően azonnal 

kerüljön megküldésre a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele céljából az adott 

szervezet könyvelését végző pénzügyi ügyintéző részére a kötelezettségvállalás 

nyilvántartásba vétele céljából. Továbbá javasoljuk, hogy a gazdasági esemény folyamatait 

oly módon szabályozzák, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak. A 

gazdasági folyamat szabályozására vonatkozó folyamatábrát a keletkező dokumentumokkal 

együtt a 4. mellékletben mutatjuk be.  

8. Javasoljuk, hogy az egyes gazdasági események dokumentumainak pénzügyi teljesítését 

követően a könyvelés előkészítéséhez oly módon kerüljenek összeállításra, hogy az adott 

pénzügyi telejésítést bizonyító banki nap bankszámla kivonata mögé kerüljön az átutalások 

sorrendjéhez igazodva: 
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 az utalvány- rendelet, kivéve, ha azt az ávr. 59. § (5) bekezdése nem írja elő; 

 kötelezettségvállalás nyilvántartó lapja; 

 számla/amennyiben a gazdasági eseményhez kapcsolódik ; 

 amennyiben a gazdasági eseményhez kapcsolódik műszaki átadás, vagy üzembe 

helyezés, az erről szóló dokumentum; 

 kötelezettségvállalás dokumentuma, ha azt az Ávr. 53 §-a kötelezővé teszi; 

 amennyiben a kötelezettségvállalásról képviselő-testületi döntés született, a döntésről 

szóló határozat kivonat másolata. 

A hatósági határozaton alapuló szociális támogatást tartalmazó kifizetésnél a pénzügyi 

teljesítéshez, amennyiben az nem eseti kifizetésről rendelkezik, csak a KÖH szociális 

ügyintézője által készített és aláírt kifizetési összesítőt javasoljuk csatolni, az 

alaphatározatokat javasoljuk külön elhelyezni. A személyi jellegű kifizetéseknél a 

bérszámfejtés dokumentumait javasoljuk a pénzügyi teljesítés dokumentumaihoz csatolni. 
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7. Felhasznált dokumentumok 

 

1. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

2. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. 

(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

3. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 

5. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodás 

6. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata 

7. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

8. Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, és intézmények (a továbbiakban: 

költségvetési szerv) szabályzatai (2013): 

 Számviteli politika 

 Beszerzési szabályzat 

 Bizonylati Szabályzat 

 Kiküldetési Szabályzat 

 Pénzkezelési Szabályzat 

 Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és 

ellenjegyzés szabályzata 

 Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 

Szabályzat  

 Leltározási Szabályzat 

 Szabálytalanságok kezelés eljárásének eljárásrendjére vonatkozó Szabályzat 

 Feuve és kockázatkezelési szabályzat 

9. 1/2008. Körjegyzői utasítás a mobil és vonalas telefonok magáncélú 

használatáról és a díj megfizetéséről 

10. számviteli bizonylatok, banknaplók 
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8. Jogszabályjegyzék 

 

Jogszabály száma Jogszabály címe 

  Magyarország Alaptörvénye 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

2012. évi XCIII. törvény 
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 

törvények módosításáról 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

2011. évi CVIII. törvény  a közbeszerzésekről 

2011. évi CVI. törvény 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

2007. évi CLXXXI. törvény 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

(Knyt.) 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

1992. évi XXXII törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

1959. évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről  

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

(Ávr.) 

370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

318/2005. (XII. 26.) Korm. 

rendelet 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról 

147/1992. (XI. 6.) Korm. 

rendelet  

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet 
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról 

10/2013. (III. 13.) NGM 

rendelet 
az elemi költségvetésről 

68/2013. (XII. 29.) NGM 

rendelet 

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről  

38/2013. (IX. 19.) NGM 

rendelet 

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági 

események kötelező elszámolási módjáról 

36/2013. (IX. 13.) NGM 

rendelet 

az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával 

kapcsolatos feladatokról 
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Mellékletek 

 

1. Munkamegosztási megállapodás minta 

2. Felhatalmazás minták kötelezettségvállalási, utalványozási, teljesítés igazolási, ellenjegyzési, 

érvényesítési, utalványozási jogkör gyakorlóinak 

3. Munkaköri leírás minta a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

4. Egyes gazdasági események folyamatának szabályozására vonatkozó folyamatábra 
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1. melléklet 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

gazdasági szervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv, valamint a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között gazdálkodási-, munkaügyi 

feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan 

 

Mely létrejött 

egyrészről:  Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdálkodási 

szervezet feladatait ellátó költségvetési szerv, (továbbiakban KÖH) 

(8291 Nagyvázsony Kinizsi út 96 szám) képviseletében eljáró (jegyző 

neve) jegyző 

 

másrészről:  Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint gazdálkodási szervezettel 

nem rendelkező költségvetési szerv, (továbbiakban Intézmény) 

8291 Nagyvázsony Petőfi utca 13-15.) képviseletében eljáró Stál 

Györgyné költségvetési szerv vezetője (továbbiakban Intézmény 

vezető) között. 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat, Mencshely Község Önkormányzata és Pula Község 

Önkormányzata közös alapítása és irányítása alá tartozó KÖH gazdasági szervezeti feladatokat 

ellátó költségvetési szerv a munkamegosztási megállapodásban rögzített módon ellátja az 

Intézmény mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv alábbi feladatait: 

a) Az Intézmény előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodás végrehajtási, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait, valamint a pénzügyi, számviteli 

rend betartásával összefüggő feladatokat. 

b) Az Intézmény működésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, 

hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat a jelen megállapodásban rögzített 

módon.  

Felek rögzítik, hogy a KÖH gazdasági szervezettel nem rendelkező, de annak feladatait ellátó 

költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § 

(4a) bekezdés alapján, mely az irányító szerv döntése alapján látja el az Intézmény gazdálkodási 

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

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § (5) bekezdése szerinti kijelölés alapján, mivel az önálló 

gazdasági szervezettel nem rendelkezik.  

 

Megállapodás tárgya: 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatai 

ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének meghatározása az Áht. a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), a mindenkori adótörvények, az Ávr., 

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) (továbbiakban: Korm. rendelet), 
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Nagyvázsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei és egyéb jogszabályok 

költségvetési gazdálkodásra, valamint számviteli- és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével. 

 

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 

1. Az együttműködés célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás szervezeti 

feltételeinek megteremtése, mely célokat a KÖH elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési 

jogkörének gyakorlásán keresztül és a gazdasági folyamatokba épített belső 

kontrollrendszerén keresztül az ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosít. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény szakmai, döntés-jogi rendszerét, 

gazdálkodását, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A KÖH az Intézménynek II. pontban meghatározott pénzügyi-gazdasági és munkaügyi 

feladatait látja el. 

4. A KÖH biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 

5. A KÖH és az Intézmény kölcsönösen, határidőben és teljes körűen egymás rendelkezésére 

bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik ellátásához 

szükségesek. 

6. Az Önkormányzat szervezeti felépítését és feladatát a szervezeti és működési szabályzatában 

rögzíti, szervezeti és működési szabályzatot készít, mely részletesen tartalmazza a KÖH és a 

hozzá rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetéséi szervnél a pénzügyi-

gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és más 

dolgozók feladat-, hatás-, és jogkörét. 

7. Az önkormányzati szinten egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében az 

Intézmény alkalmazza a KÖH Számviteli Politikáját, valamint a pénzügyi-, gazdálkodási 

feladatait szabályzó: 

a) a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 

igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 

részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, az 

ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 

előírásokat, feltételeket,  

b) beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,  

c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával 

kapcsolatos kérdéseket,  

d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,  

e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,  

f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,  

g)  a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és  

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.  



  
36 

 
iroda: 1122 Budapest, Ráth György utca 19. I/7. 

telefon: +36 1 355 3142 

e-mail: lendvay.endre@responsum.hu 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó 
felülvizsgálata és értékelése 

 

8.  Az Intézmény jogszabályban és alapító okiratában meghatározott közfeladata, kormányzati 

funkciók szerinti besorolása: 

Az Intézmény közfeladatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-ban 

meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása; valamint a nemzetiségek jogairól szóló 

2011.évi CLXXIX. törvény 22. § (5) bekezdésében meghatározott nemzetiségi óvodai 

nevelés; továbbá a gyermekek védelméről, a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 42. §-ában meghatározott bölcsődei ellátás, és a 151. §-ban meghatározott az óvodai 

és bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó gyermekétkeztetés. 

 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091130 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkezés 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

098021 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

 

 II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS 

SORÁN 

 

1. Az éves költségvetés tervezése 

1.1. A költségvetési törvény megjelenését követően az abban foglaltak és az állami támogatások 

igényléséhez nyújtott adatszolgáltatás alapján, a jegyző által megadott irányelvek mentén, az 

ott meghatározott tartalommal és formában az Intézmény elkészíti az elemi költségvetési 

tervet. Az előkészítő munkálatok folyamán az Intézmény vezetője kiszámítja az intézmény 

alkalmazottainak alapbérét, a közalkalmazotti törvény előírása szerint esedékes pótlékokat 

és egyéb járandóságokat. Adatot szolgáltat a jubileumi jutalomra jogosultakról – név, 

jubileumi jutalom összege, annak járulékai, kifizetés esedékességének időpontja tartalommal 

– valamint a várható nyugdíjazásról – név, nyugdíj várható időpontja –, felmentési idő alatti 

helyettesítés bér és járulék kiadásokról, valamint a megüresedő létszám szükségességéről, 

vagy annak megszüntetéséről. Javaslatot tesz a dologi kiadások előirányzataira, külön 

indokolva a szakmai eszközök beszerzésének szükségességét, valamint az eszközök 

karbantartására, felújítására tervezett előirányzatokat, a szükséges beruházásokat 

költségbecsléssel és indokolással együtt, valamint rangsorolja azokat. A javaslatot az 

Intézmény vezetője az egyeztető tárgyalások megkezdése előtt 10 munkanappal megküldi a 

KÖH számára, ahol szakmai szempontok szerint ellenőrzésre kerül. 
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1.2. Egyeztető tárgyalásra az Intézmény vezetője a megadott szempontok alapján összeállított, 

ellenőrzött elemi költségvetéssel együtt a felmerülő többlet igényt is külön kimutatásban 

benyújtja. 

1.3. Az egyeztető tárgyaláson az Intézmény vezetője, a jegyző, valamint a KÖH költségvetés 

előkészítéséért felelős ügyintézője vesz részt. Az egyeztetés legfőbb megállapításait a KÖH 

írásban rögzíti. 

1.4. A KÖH legkésőbb a költségvetési rendelet tervezet Képviselő-testület elé terjesztését 

megelőző 15. napig elkészíti az Intézmény (szakfeladatonként részletezett) elemi 

költségvetését. 

1.5. Elemi költségvetés magában foglalja: 

a) kiadási és bevételi előirányzatokat kormányzati funkciók szerinti bontásban, kiadás 

nemenkénti részletezettségben, részletező számításokkal, rövid szöveges indoklással, 

b) személyi juttatások részelőirányzatai közül a rendszeresen előforduló juttatásokat jogcím 

szerinti bontásban, az egyéb juttatásokat szöveges indoklással, 

c)  a szakfeladatoknak az irányadó (érvényes) NGM tájékoztató szerinti részletezését, 

d)  az összesítő táblázatot. 

1.6. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési rendeletet a jegyző az 

Intézmény részére a kihirdetést követő napon megküldi. 

 

2.  Előirányzatok felhasználása 

2.1. A KÖH nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálják az Intézmény működését. 

2.2. Az Intézmény gondoskodik a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy, 

hogy biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos 

felhasználását. E pont be nem tartása esetén az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultságot fenntartó korlátozhatja, előirányzatokat zárolhatja. 

2.3. Az Intézmény a jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, az Önkormányzat Képviselő-

testülete által jóváhagyott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, és ha nem teljesülnek, 

nem csökkenthetők intézményi hatáskörben. 

2.4.  Ha az Intézmény bevételi többlete lehetővé, illetve az indokolt kiadások növekedése 

szükségessé teszi, az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott időponthoz 

igazítva, írásos dokumentumokkal alátámasztva 20 munkanappal a költségvetési rendelet 

módosításának Képviselő-testület elé terjesztése előtt az Intézmény vezetője a KÖH Ávr. 

12. § bekezdésében meghatározott feladatokat ellátó – gazdasági vezető feladatait ellátó – 

ügyintézőnél kezdeményezi a jóváhagyott kiemelt előirányzatának módosítását. 

2.5. Az Intézmény saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzaton belüli módosítását 

írásban, dokumentumokkal alátámasztva megküldi a KÖH részére, az Intézmény 

könyvelését végző pénzügyi ügyintéző részére, az ezzel kapcsolatos egyeztetés és átvezetés 

céljából. 

2.6. A KÖH kijelölt pénzügyi ügyintézője a meghatározott formában és tartalommal az 

előirányzatokról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezet. 
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2.7. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás végrehajtásáért az Intézmény 

vezetője felelős. 

2.8. Az Intézmény és a KÖH együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 

teljesítését, számításokat, felméréseket készít a következő évi előirányzatok 

vonatkozásában. 

 

3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés 

igazolása:  

3.1. Az Intézménynél az előirányzatok tekintetében kötelezettségvállalásra az Intézmény vezető, 

tartós távolléte esetén az általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban megjelölt személy 

jogosult. Az Intézmény vezető a jóváhagyott előirányzatán belül vállalhat kötelezettséget az 

Önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel. Az egy gazdasági eseményhez kapcsolódó 

100.000 forint értékhatárt meghaladó, valamint az egy gazdasági évnél hosszabb 

kötelezettséget kizárólag az Önkormányzat vezetőjével történő egyeztetést követően 

vállalhat. 

3.2. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, valamint az érvényesítés feladatainak 

eljárásrendjét I/7 a) pontjában meghatározott szabályzata tartalmazza. 

 

4. Kontrolling, belső ellenőrzés 

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

(XII.31.) Kormányrendeletben előírt vezetői feladatok ellátása az Intézmény vezetőjének a 

feladata. A belső ellenőrzést az Önkormányzat által, szerződéssel megbízott személy látja el 

az Intézmény tekintetében is. 

4.2. Az Intézmény vezetője gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés kialakításáról, a hatékony működtetéséről, fejlesztéséről, valamint a Közös 

Hivatal közreműködésével köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely 

a költségvetési szerv tervezési-pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges 

vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírását is tartalmazza. 

4.3. Az Intézmény vezetője a Közös Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége közreműködésével 

köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 

kockázatkezelési rendszert működtetni, a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg 

kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve 

megszüntetik a kockázatokat. 

4.4. Az Intézmény vezetője köteles működése során tapasztalt szabálytalanságról az 

Önkormányzat vezetését azonnal értesíteni.  

 

5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 

5.1. Az Intézmény önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. E jogkörben kötelezettséget 

vállal, munkáltatói jogokat gyakorol, jogszabály szerint módosíthatja a részelőirányzatát, a 

költségvetés keretei között. 
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5.2. Az Intézmény részére a rendszeres és nem rendszeres kifizetéseinek és a változóbér 

számfejtését a Magyar Államkincstár által intézményhez letelepített központi rendszerrel a 

KÖH végzi. A nem rendszeres kifizetések és a változóbér feladásokat az Intézmény 

vezetőnek annak feladása előtt ellenőriznie kell, melyet aláírásával igazol.  

5.3. Az Intézmény az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben 

jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodik. 

 

6. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

6.1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről és a 

kötelezettségvállalás értékéből az adott évet terhelő rész lekötéséről az érintett 

előirányzatok szabad keretének terhére. A lekötést legalább a kiemelt előirányzatok szintjén 

kell végrehajtani.  

6.2. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása a KÖH pénzügyi csoportjánál történik. 

6.3. Az Intézmény vezetője köteles az általa – intézménye vonatkozásában – vállalt 

kötelezettségvállalásokat a kötelezettségvállalást követően azonnal átjuttatni nyilvántartásba 

vételezés és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány megállapítása végett 

a KÖH felé. 

6.4. A KÖH naprakészen és elkülönítetten vezeti az Intézmény vonatkozásában a számviteli 

nyilvántartásokat, ellátja a könyvelési feladatokat. 

6.5. A KÖH elkülönítetten vezeti a tárgyi eszközök értékben és mennyiségi nyilvántartását, 

végzi az értékcsökkenés számítását. Az Intézmény vezetője a – tárgyi eszközök tekintetében 

– helyiség leltárakban bekövetkezett változásokról a KÖH pénzügyi csoportját értesíti. 

6.6. Az Intézmény vezeti a kis értékű tárgyi eszközök mennyiségi nyilvántartását. 

6.7. A készletek kezelése, analitikus nyilvántartása az Intézmény intézményének feladata. 

6.8. Az Intézmény az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatában, valamint 

Eszközök és források értékelési szabályzatában foglaltak szerint, az adott évre kiadott 

leltározási utasításban foglaltak figyelembe vételével, a KÖH kijelölt munkatársával 

közösen végzi a nagy értékű tárgyi eszközök leltározását.  

6.9. A KÖH kijelölt munkatársa elvégzi az év végi leltárfelvitelt, közreműködik a leltárok 

összesítésében és kiértékelésében. 

6.10. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása az I/7 pontban 

meghatározott Számviteli Politika eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzata alapján történik, ennek figyelembevételével az Intézmény saját hatáskörben 

előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírásszerű 

bizonylatolásáról, a bizonylatok könyveléshez történő eljuttatásáról.  

6.11. Az intézményhez nem önkormányzati pénzeszközből kerülő – egyéb támogatásból vásárolt 

– tárgyi eszközökről adatot szolgáltat a KÖH részére – analitikus nyilvántartásba vétel 

végett, valamint a kis értékű eszközállomány tekintetében saját nyilvántartásába bejegyzi és 

leltározáskor szerepelteti. 

6.12. A KÖH ügyintézője elkülönítetten elkészíti az Intézményre vonatkozóan a NAV felé 

benyújtandó adóbevallásokat. A bevallás időbeni elkészítéséhez szükséges, hogy az 
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Intézménytől a bevallás elkészítéséhez az alábbi adatok minden hót követő 5. napjáig 

rendelkezésre álljanak: 

a) ellátmány előleggel történő elszámolás. 

 

6.13. A KÖH pénzügyi ügyintézője végzi a Magyar Államkincstár útján a feladatmutató alapján 

megállapított állami támogatások előirányzatának igénylését, a lemondást illetve a 

pótlólagos igénybenyújtást, az ehhez szükséges mutatószám felméréseket, melyhez az 

adatokat az Intézmény vezetőjének az adatszolgáltatása alapján végzi. 

6.14. Az Intézményvezető, illetve az általa felhatalmazott személy az állami támogatások 

igényléséhez, felhasználásához, elszámolásához a jogszabályban meghatározott, szükséges 

kimutatásokat, analitikus nyilvántartásokat, statisztikákat a valóságnak megfelelően elkészíti 

és vezeti. Az állami támogatás igénylésének benyújtása esetén írásbeli adatszolgáltatási 

kötelezettség terheli az Intézmény vezetőjét, valamint azok elszámoláshoz szükséges 

analitikus nyilvántartásokat vezeti. Az Intézmény vezetőjét az intézményt megillető 

költségvetési támogatások cél szerinti felhasználásáért teljes jogkörű felelősség terheli. Az 

Intézmény minden év október 1. napi állapotnak megfelelően elkészített közoktatási 

statisztikáját köteles megküldeni a KÖH részére az adott év október 20. napjáig.  

6.15. A felhasználási kötöttséggel kapott állami támogatásokról az Intézmény köteles 

nyilvántartást vezetni és a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonylatokkal alátámasztva 

a meghatározott határidőig elszámolni.  

6.16. A 6.14., és a 6.15. pontban megjelölt adatszolgáltatás helyességéért, bizonylatokkal történő 

alátámasztásáért, jogszabályi határidőn belüli megőrzéséért az Intézmény vezetője a felelős. 

6.17. A KÖH köteles az Intézmény részére a szakmai jelentési kötelezettségük teljesítéséhez az 

általa kezelt adatokat, információkat átadni. 

6.18. Az Intézmény az általa készített és benyújtott pályázatokból, támogatási igénylésekből 

köteles a benyújtással egyidejűleg egy példányt a KÖH felé benyújtani. Pályázatok 

benyújtása esetén az Intézmény szakmai oldalról előkészíti az anyagot, melyhez a KÖH 

pénzügyi-gazdasági oldalról adatot szolgáltat. 

6.19. Intézménynél alkalmazott kimenő számlanyilvántartás feladata:  

a) A számlakibocsátó az Intézmény, melynek számlázási körébe tartozik az intézmény 

egyéb értékesítései, nyújtott szolgáltatásai. A számlázó rendszert KÖH pénzügyi 

ügyintézője működteti. A számla kiállításához szükséges alapdokumentumokat a 

teljesítés napját követő 5 napon belül az Intézmény a KÖH számlázási feladatokra 

kijelölt pénzügyi ügyintézőjének köteles átadni.  

6.20. Az Intézmény feladata a saját hatáskörben felhasznált szigorú számadású bizonylatok 

beszerzése, nyilvántartása, irattározása és selejtezése. Ide tartoznak a szakmai munkához 

szorosan kapcsolódó szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása (naplók, ellenőrzők, 

stb.) is. 

6.21. Az intézmény által külső személlyel kötött polgári jogi szerződésekről, megrendelésekről 

nyilvántartást vezet, a szerződéseket a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezeli és 

megőrzi. 



  
41 

 
iroda: 1122 Budapest, Ráth György utca 19. I/7. 

telefon: +36 1 355 3142 

e-mail: lendvay.endre@responsum.hu 

 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó 
felülvizsgálata és értékelése 

 

7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 

7.1. Az Intézmény kiadásait az aktuális, adott évi költségvetési rendeletben meghatározott 

előirányzatok terhéig az önkormányzat intézményfinanszírozás útján biztosítja, melynek 

összegét havonta egyenlő részletekben biztosítja az Önkormányzat. Az Intézmény által 

vállalt kötelezettségek számlái a KÖH bejövő számlanyilvántartásába rögzítésre kerülnek. 

Kiegyenlítésük az utalásos rendszeren keresztül az Intézmény bankszámlájáról történik, 

abban az esetben, ha megfelelnek az I/7 pontban meghatározott számviteli politikában és 

szabályzatokban foglaltaknak. 

7.2. Az Intézmény házipénztár kezelő hely, ahol a készpénzforgalom lebonyolítását végzik az 

I/7 pontban meghatározott Számviteli Politika Pénzkezelési Szabályzatában foglaltak 

szerint. 

7.3. A készpénzben beszedett intézményi bevételek befizetése az Intézmény bankszámlájára 

történik a Pénzkezelési Szabályzat előírásainak betartásával. Feladással egy időben a 

hozzátartozó számlákat KÖH részére leadni köteles könyvelés céljából. 

 

8. Beszámolási kötelezettség 

8.1. A KÖH tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, időközi költségvetési jelentés 

készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a 368/2011. (XII.31.) Kormány-rendeletben 

meghatározottak szerint (elkülönítetten) készíti el és a jogszabályban meghatározott 

időpontig megküldi a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez. 

8.2. A KÖH tárgynegyedévenként beruházási-statisztikai jelentés készítésére kötelezett. E 

jelentéseket a KÖH készíti el és küldi meg a KSH Területi Igazgatóságához a 

tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig. 

8.3. A KÖH éves beszámoló készítésére kötelezett jogszabályban előírt bontásban. Az 

Intézmény vezetője köteles a költségvetési beszámolóhoz szükséges saját szöveges 

indoklását a KÖH gazdasági vezetői feladatokat ellátó ügyintézőjéhez január 31. napjáig 

megküldeni. A költségvetési beszámoló szöveges indoklásában kell a KÖH-nek azokat a 

tényezőket ismertetni, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok 

tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek 

a költségvetési szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak. 

 

9. Információáramlás, információszolgáltatás 

9.1. A jogszabályokban elrendelt formában gyakorisággal és tartalommal az 

információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, azt megelőzően az adategyeztetés a KÖH 

feladata, azonban az Intézmény köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat 

vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik az Önkormányzat közös, 

összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását. 

9.2. A KÖH és az Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás alapja a megfelelő, teljes 

körű információáramlás, megvalósítása mindkét költségvetési szerv vezetőjének és 

munkatársainak kötelessége. 
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9.3.  A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a KÖH és az Intézmény közötti 

kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában vagy hagyományos levél, telefon 

illetve fax útján történik. 

9.4. A KÖH illetékes munkatársa tárgynegyedévi beszámoló elkészítését követően 10 

munkanapon belül pénzforgalmi információt küld a költségvetési szervnek.  

 

10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok tervezése, 

bonyolítása 

10.1.  Az Önkormányzat vagyonát a jogszabályi előírásoknak megfelelően a KÖH tartja nyilván. 

Az Intézmény a használatába adott vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az Önkormányzat önkormányzati 

vagyonról, és vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

köteles alkalmazni. 

10.2. Az intézmény feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása. 

10.3. Az Intézmény, és a KÖH közös feladata a használatába adott vagyon állagának folyamatos 

figyelése, építési, beruházási, felújítási és karbantartási igények összeállítása. 

10.4. Az Intézmény gondoskodik a szakmai (építési beruházások és építési jellegű felújítások 

kivételével) eszközbeszerzések, valamint karbantartások teljes lebonyolításáról az 

Önkormányzattal egyeztetve. 

10.5. A költségvetésben meghatározott szakmai munkát segítő beruházások, építési beruházások, 

építési jellegű felújítások lebonyolítását a KÖH az Intézmény az Önkormányzattal együtt 

látja el. 

10.6. A napi fenntartási, karbantartási munkákat az Intézmény alkalmazásban lévő karbantartó, a 

költségvetésen belül látja el. 

10.7. Az Intézmény működéséhez szükséges szakmai és dologi eszközöket és anyagokat, 

eszközöket az Intézmény szerzi be.  

10.8. Az Intézmény beszerzései során köteles figyelembe venni az Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatát. 

 

Hatálybalépés 

 

A munkamegosztási megállapodás 2015.         napján lép hatályba, az abban foglaltakat ettől 

kezdve kell alkalmazni. 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal   Mesevár Óvoda és Bölcsőde  

részéről:       részéről: 

 

…………………………………………….   …………………………….. 

 

 jegyző          költségvetési szerv vezetője 

 

Nagyvázsonyi Községi Önkormányzat részéről 
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Jóváhagyó záradék: 

Nagyvázsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……./2014. (  .) KT határozatával a 

Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyta. 

……………………………… 

          polgármester  
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2. melléklet 

MEGHATALMAZÁS GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSRA 

      (minta) 

Alulírott Fábry Szabolcs János (személyes adatok ) Nagyvázsony Község polgármestere 8291 

Nagyvázsony Kinizsi út 96 szám)  felhatalmazom …. (felhatalmazott neve) (szül: hely, idő:……) 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal ………(munkakör megnevezése), hogy a 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban 

meghatározott gazdálkodási jogkörök közül az alábbiakban helyettem és nevemben járjon el: 

Kötelezettségvállalás* ……….. Ft bruttó összegig** az alábbi kormányzati funkciókra 

kiterjedően: 

Teljesítés igazolása* ……….. Ft bruttó összegig** az alábbi kormányzati funkciókra 

kiterjedően: 

Utalványozás* ……….. Ft bruttó összegig** az alábbi kormányzati funkciókra 

kiterjedően: 

 

A felhatalmazás érvényes: -től visszavonásig 

 

Nagyvázsony, 2015…… 

Teljes név: 

  …………………………………. …………………………………. 

 felhatalmazó felhatalmazott  

 

p.h. 

Rövid név, ahogyan a pénzügyi dokumentumokon a meghatalmazott használja: 

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

 felhatalmazó felhatalmazott  

* csak az szerepeljen, amire felhatalmazást ad,  

** ha nincs előirányzati korlát, akkor kihagyható 

A felhatalmazás 1 eredeti példánya a Pénzkezelési Szabályzat melléklete 
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MEGHATALMAZÁS GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSRA 

      (minta) 

Alulírott    (személyes adatok ) Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (8291 

Nagyvázsony Kinizsi út 96 szám)  felhatalmazom …. (felhatalmazott neve) (szül: hely, idő:……) 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal ………(munkakör megnevezése), hogy a 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban 

meghatározott gazdálkodási jogkörök közül az alábbiakban eljárhasson: 

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az alábbi szervezetre / kormányzati 

funkciókra kiterjedően: 

a) Nagyvázsony Községi Önkormányzat,  

b) Mencshely Községi Önkormányzat, 

c) Pula Községi Önkormányzat, 

d) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

e) Német Nemzetiségi Önkormányzat Pula, 

f) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely, 

g) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

h) Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, 

i) Mesevár Óvoda és Bölcsőde  

 

A felhatalmazás érvényes: -től visszavonásig 

 

Nagyvázsony, 2015…… 

Teljes név: 

  …………………………………. …………………………………. 

 felhatalmazó felhatalmazott  

p.h. 

Rövid név, ahogyan a pénzügyi dokumentumokon a meghatalmazott használja: 

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

 felhatalmazó felhatalmazott  

* csak az szerepeljen, amire felhatalmazást ad 

A felhatalmazás 1 eredeti példánya a Pénzkezelési Szabályzat melléklete 
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MEGHATALMAZÁS GAZDÁLKODÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSRA 

      (minta) 

Alulírott    (személyes adatok ) Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (8291 

Nagyvázsony Kinizsi út 96 szám)  felhatalmazom …. (felhatalmazott neve) (szül: hely, idő:……) 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal ………(munkakör megnevezése), hogy a 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban 

meghatározott gazdálkodási jogkörök közül az alábbiakban eljárhasson: 

Érvényesítői jogkör ellátása az alábbi szervezetre / kormányzati funkciókra kiterjedően: 

a) Nagyvázsony Községi Önkormányzat,  

b) Mencshely Községi Önkormányzat, 

c) Pula Községi Önkormányzat, 

d) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

e) Német Nemzetiségi Önkormányzat Pula, 

f) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely, 

g) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvázsony, 

h) Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, 

i) Mesevár Óvoda és Bölcsőde  

Érvényesítés az alábbi szervezetre és kormányzati funkciókra kiterjedően: 

 

A felhatalmazás érvényes: -től visszavonásig 

 

Nagyvázsony, 2015…… 

Teljes név: 

  …………………………………. …………………………………. 

 felhatalmazó felhatalmazott  

p.h. 

Rövid név, ahogyan a pénzügyi dokumentumokon a meghatalmazott használja: 

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

 felhatalmazó felhatalmazott  

* csak az szerepeljen, amire felhatalmazást ad 

A felhatalmazás 1 eredeti példánya a Pénzkezelési Szabályzat melléklete 
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3. melléklet 

Munkaköri leírás- minta 

………………………. (FEOR ….) részére 

………………………. (munkakör megnevezése) 

 

1. Munkáltató neve:  … 

 

2. Munkáltató címe:  … 

 

3. Szervezeti egység neve:  … 

 

4. Munkavállaló neve:  … 

 

5. Munkáltatói jogkör gyakorlója:  jegyző 

 

6. Munkahelyi közvetlen felettese: 

egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: … 

 

7. Munkavégzés helye: … 

 

8. Munkaidő tartama:   heti 40 óra  Jellege: napi 8 óra  

 

9. Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 

 

… 

 

10. Munkavállaló iskolai végzettsége, képesítése, nyelvvizsga típusa: 

… 

11. Érvénybelépés időpontja: (ha munkaköri leírás módosítás történik) 

 

12. Munkavállaló munkaköréhez tartozó feladatok, felelősségi körök, kötelezettségek 

(vezetők munkaköri leírásában a vezetői feladatok hatáskörök külön pontban) 

 

13. Felelősség: 

A köztisztviselő köteles 

a. feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak, a hivatásetikai elveknek és a vezetői döntéseknek 

megfelelően, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és 

igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint ellátni, 

b. az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, 
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c. munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

d. vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni, 

e. munkáját személyesen ellátni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más 

egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy 

helytelen megítélését ne idézze elő, 

f. vezetői iránti szakmai lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni 

különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel 

és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, 

fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést. 

 

Anyagilag felelős a munkavállalók által közösen használt berendezési és leltári tárgyakért, valamint 

az igazgatási ügyintéző irodájában használt berendezési és leltári tárgyakért. 

Felelős a Hivatal irattárában elhelyezet iratok irattári tervnek megfelelő elhelyezésért. 

 

A munkája során tudomására jutott állami-, hivatali és üzleti titkot köteles megőrizni, a titoktartási 

kötelezettsége alól felmentést a jegyző adhat. 

A tudomására jutott személyes adatokat csak az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és az adatvédelmi szabályzatában 

meghatározott módon kezelheti. 

 

14. Munkakapcsolatai: 

 

A munkakörben köteles magas szintű, önálló és öntevékeny munkavégzésre, valamint folyamatos 

önfejlesztésre, önképzésre. 

Munkáját a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok, pénzügyi és 

ügyviteli szabályok megtartásával önállóan, illetve felettesei utasításának megfelelően köteles 

ellátni.  

 

Köteles jelzéssel élni feletteseinek, ha saját munkaterületén ellentmondásokat, a munkavégzést 

hátráltató folyamatokat észlel.  

Köteles adatot szolgáltatni a feladatkörében kezelt adatok tekintetében, a más feladatkört ellátó 

munkatárs részére. 

 

15. Kiadmányozási jogkör: 

A Hivatal hatósági tevékenysége körében – ahol jogszabályi rendelkezés folytán a hatáskör címzettje a 

jegyző – kiadmányozási jog illeti meg a munkavállalót az itt meghatározott munkakörébe tartozó 

ügyekben, az eljárások során keletkezett közbenső, érdemi döntésnek nem minősülő intézkedések 

esetén (idézés, hiánypótlási felhívás, stb.), valamint a Jegyző Kiadmányozási Utasításában 

meghatározott esetekben. 
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16. Hozzáférési jogosultságok (informatikai eszközök, központi programok stb.) 

 

… 

 

17. Helyettesítés rendje: 

 

… 

 

18. Általános eltérő munkarendre vonatkozó szabályok: (pl. anyakönyvvezető-házasságkötés 

esetén) 

 

… 

 

Kelt:  

 

Készítette: …................................ 

  jegyző 

Záradék: 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, annak egy példányát 

átvettem. Tudomásul veszem, hogy a munkáltató a hivatal tevékenységi körébe tartozó feladatok 

végrehajtása érdekében, a munkaköri leírás módosításával feladatátcsoportosítást végezhet. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen munkaköri leírásban foglaltak megszegése esetén, amennyiben 

ebből eredően kár következik be, kártérítési felelősséggel tartozom. 

Kelt:  

 …................................ 

 köztisztviselő 

Erről értesül: 

1. Köztisztviselő, 2. Jegyző, 3. Irattár  
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4. melléklet 

 


