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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én du. 

1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7 
fő igen szavazattal elfogadta. 

 
N A P I R E N D I   P O N T O K 

 
1./ Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V.3.) 
Rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
3./ Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó 

önállóan működő intézmények által kötendő munkamegosztási megállapodások 
elfogadása 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
4./ Szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor beszerzésére közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás elfogadása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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5./ Tiszacsege Város Önkormányzat likvidhiteleinek megújítása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői-helyettesének kötelező óraszám 

módosítása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
7./ A köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt 

célok meghatározásáról 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
8./ Beszámoló a Tiszacsegei ÁMK Fekete István Általános Iskolájának 2011/2012. 

tanév első félévi szakmai tevékenységéről 
Ea.: Tóth Imre ÁMK. igazgató 

 
9./ Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtára és 

Művelődési Otthona beszámolója a 2011. évi tevékenységéről 
Ea.: Ládi Jánosné Intézményegység vezető 

 
10./ A 2011. évi rendezvények értékelése 

Ea.: Ládi Jánosné Intézményegységvezető 
 
11./ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
12./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
13./ Különfélék 
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1. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V.3.) Rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Igen. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság! Az önkormányzatnak ez a rendelete 

azért van most előttünk, mert 2012. január 01-jén életbe lépett a nemzeti vagyonról 
szóló törvény. Ez a törvény ír elő olyan kötelezettséget a képviselő-testületeknek, hogy 
a vagyonnal kapcsolatos rendeleteiket bizonyos szempontok figyelembevételével 
vizsgálják át, illetve egészítsék ki. Egy új fogalommal ismertet meg bennünket ez a 
törvény, mégpedig a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnal. Nemzeti vagyon alatt nem csak az állami vagyont kell érteni, hanem január 
01-je óta a törvény értelmében az önkormányzat vagyona is a nemzeti vagyon része. 
Szeretném kibontani a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyon fogalmát, olyan mélységig amennyire fontos ismerni a képviselőknek. Azok a 
vagyonelemek tartoznak ide a törvény értelmében, amit törvény vagy önkormányzati 
rendelet ide sorol. E kategóriába sorolás lényege az, hogy milyen következményekkel 
jár egy vagyon szempontjából, ha azzá minősíti a parlament a törvény által, illetve az 
önkormányzat a rendelete által. Az ennek minősített vagyonelem, forgalomképtelenné 
válik, tehát nem idegeníthető el, illetve terhelési tilalom alá kerül. Az a lényege, hogy 
olyan vagyon elemek válnak forgalomképtelenné, amelyek egyébként nem lennének 
azok. A törvény meghatározza a vagyonelemeknek egy bizonyos körét, amelyeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek kell tekintenünk a törvény 
erejénél fogva. Néhányat felsorolnék, az állami vagyonból ilyen vagyonelemnek 
tekintendő bizonyos gazdasági társaságokban meglévő állami részesedés, mint a 
Magyar Villamos Művekben, a Magyar Államvasutakban, illetve minden Állami 
Erdőgazdasági részvénytársaságban meg lévő állami részesedés. Emellett bizonyos 
műemlékeket is idesorol. A Hajdú-bihar megyei műemlékek sora, amelyet a törvény 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít: a 
debreceni Déri Múzeum, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a derecskei Tájház, a 
hajdúböszörményi Hajdúkerületi Székház, a hortobágyi Kilenclyukú híd, a hortobágyi 
Csárda, a hortobágyi egykori Szekérállás, valamint nagykerekiben a Bocskai Várkastély 
és Magtár. Az önkormányzat vagyonelemei közül a törvény maga ilyen vagyonná 
minősíti a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokban meglévő 
társasági részesedést, esetünkben ilyen a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű 
Zrt.-ben meglévő tulajdonrészesedésünk. Ez a legfontosabb eleme a jelenlegi rendelet 
módosításunknak, mégis azt kell mondanom, hogy nem tettünk javaslatot a Képviselő-
testületnek arra, hogy az önkormányzat valamely vagyonát ilyen nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonná nyilvánítsa, mert, ahogy mondtam ez 
tulajdonképpen egy korlát a képviselő-testületnek. Vagyongazdálkodást csak állandó 
szabályok szerint szabad folytatni és egy hosszabb időszakra valóban meg lehet 
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határozni azokat a vagyon elemeket. Ha műemlékeket nézünk valóban a 
vagyonvédelem megvalósul, helyi szempontból nő ennek a vagyonelemnek a presztízse, 
ha nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítjük. A 
törvény határidőt ír elő arra, ha már ilyennek minősít egy vagyonelemet az 
önkormányzat január 01-jétől 60 napon belül beépítse a rendeletébe. Természetesen a 
jelenlegi szabályozás szerint ez a lehetőség ezt követően is fennáll, hogy ilyen vagyon 
elemmé minősítsük a vagyonunkat. A rendeletmódosítás mégis csak megfogalmazódott, 
mert egyéb kötelezettsége is van ezzel kapcsolatban a képviselő-testületnek, a rendelet 
mellékletévé kell tenni a vagyontárgyak felsorolását, illetve egy-két technikai jellegű 
bizottsági elnevezésben történt változásokat vezeti át a rendelet-tervezet.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a képviselőket, a Bizottság elnökét, hogy kiegészítése van-e?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk a hétfői ülésén tárgyalta, ezeket az elemeket végigvettük, illetve a formai 

változásokat a bizottságok megnevezésében végigtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a 
képviselő-testületnek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V.3.) Rendeletének 
módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V.3.) Rendeletének módosítását – 7 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2012. (III. 01.) Önkormányzati Rendelete 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V. 3.) Rendelete módosításáról 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 6. § (5) bekezdésének, 18. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004. (V. 3.) Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(A vagyonra vonatkozó rendelkezések) 
 
„2. § (1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó 
üzleti vagyonból áll. 
(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A 
törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(3) Forgalomképtelen vagyontárgyak: 
a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b) a terek, parkok, 
c) a vizek és víziközműnek nem minősülő közcélú létesítmények, 
d) a többségi önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági 
társaságban fennálló társasági részesedés, 
e) törvény vagy önkormányzat rendelete által nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő 
jelentőségűnek minősített vagyon. 
(4) Korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyontárgyak: 
a) műemlék, műemlék jellegű és városképi jelentőségű épületek, építmények, 
b) közművek, 
c) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, 
d) középületek. 
(5) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon általános szabályként nem idegeníthető el, 
vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem 
terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető. 
 
(6) A képviselő-testület rendeletben határozza meg az általa nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelemeket.” 
 

2. § 
 

A Rendelet a jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 
 

3. § 
 
A Rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont, törzsvagyon ezen 
belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon 
bontásban, az egyes vagyoncsoportokon belül: 

a) az ingatlanokat és az egyes vagyoni értékű jogokat tételesen, 
b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített nyilvántartási értéken, 
c) az értékpapírokat, társasági részesedéseket (a továbbiakban: portfolió vagyon) 

tételesen és névértéken veszi számba.”  
 

4. § 
 
A Rendelet 10. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
 „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság„ szöveg lép. 
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5. § 

 
A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „Területfejlesztési-, Környezetvédelmi és 
Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság „ szöveg 
lép. 
 

6. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Tiszacsege, 2012. február 29. 

 
 
 

Szilágyi Sándor                                                           Füzesiné Nagy Zita 
                    polgármester                                                                        jegyző 
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1. melléklet a 8/2012. (III. 01.) Önkormányzati Rendelethez 
 
 „1. melléklet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
21/2004. (V. 3.) Rendelethez 
 
 
Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) 
 
 

I. FORGALOMKÉPTELEN ÖNKORMÁNYZATI TÖRZSVAGYON 

         
           1.) Belterület 

         
           a.) Önkormányzati utak, közterületek: 

         
           

Hrsz.       Ingatlan jellege 
 

Területe   
 Kiépített 

út   

 
Kiépítetlen 

út   Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám    ha      m2  hossz terület  hossz terület bruttó érték   érték  mutató 

         /km/    /m2/  /km/  /m2/ (e Ft) (e Ft) % 

17 Közterület /Óvoda utca és 112 m2 járda/   1169 0,14 490     4109 4109 75,00 

41 Közterület /Tisza utca /   384     0,08 384 508 508 50,00 

54 Közterület /Tisza utca /   801 0,112 336     3516 3516 86,00 

57 Közterület /Tisza utca /   291 0,036 108     1033 1033 75,00 

97 Közterület /Tompa utca és 102 m2 járda/   1167 0,128 390     3907 3907 77,00 

98 Közterület /Templom utca és 234 m2 járda/   2420 0,26 780     8007 8007 76,00 

111 Közterület /Templom utca /   182 0,03 90     747 747 80,00 

116 Közterület /Templom utca /   279 0,046 150     1242 1242 80,00 

123 Közterület /Béke utca /   291 0,04 146     1212 1212 80,00 

137 Közterület /Kossuth utca /   329 0,028 90     769 769 80,00 

150 Közterület /Tisza  utca /   711 0,06 180     1547 1547 80,00 

160 Közterület /Víz utca /   657 0,072 216     1827 1827 80,00 

172 Közterület /Vásártér utca és 70 m2 járda/   1033 0,088 270     2700 2700 76,00 

197 Közterület /Vásártér utca és 96 m2 járda/   1313 0,09 300     3575 3575 88,00 

212 Közterület /Tisza utca és 696 m2 járda/ 1 5946 1,616 4848     53222 53222 92,00 

263 Közterület /Tisza utca /   1890 0,07 210     2662 2662 83,00 

268 Közterület /Pacsirta utca és 360 m2 járda/   4481 0,187 561 0,173 3470 10580 10580 85,00 
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289 Közterület /Bartók B. utca és 372 m2 járda/   3693 0,372 1116     18193 18193 86,00 

317 Közterület /Weselényi utca és 266 m2 járda/   4258 0,305 915     7247 7247 96,00 

328 Közterület/Erzsébet út/   4020 0,25 1000     10638 10638 98,00 

336 Közterület /Erzsébet utca és 460 m2 járda/   9650 0,5 3000     44568 44568 94,00 

348 Közterület /Táncsics  utca és 180 m2 járda/   2800 0,199 597     4741 4741 96,00 

370 Közterület Madács I. utca és 240 m2 járda/   3675     0,245 3435 5145 5145 90,00 

394 Közterület /Vécsei utca és 300  m2  járda/   4723     0,304 4423 8342 8342 98,00 

431 Közterület /Vásártér utca és 500 m2 járda/   6850 0,522 4774     17636 17636 80,00 

442 Közterület /Vásártér utca és 112 m2 járda/   1213 0,11 330     3990 3990 76,00 

476 Közterület /Csurgó utca és 680 m2  járda/ 1 518 0,68 2992     27281 27281 70,00 

482 Közterület /saját használatú út/   4052     0,082 585 241 241 50,00 

507 Közterület /Honvéd utca és 75 m2 járda/   1370     0,123 1295 2040 2040 90,00 

525 Közterület /Barna utca és 198 m2 járda/   2295 0,24 704     8255 8255 86,00 

554 Közterület /Petőfi S. utca és 612 m2  járda/   3807 0,328 990     15217 15217 91,00 

555/1 Pihenőpark /Kossuth u. 19./             5016 5016 100,00 

587 Közterület /Báthori utca és 396 m2 járda/   3952 0,44 1320     20802 20802 85,00 

617 Közterület /Csokonai utca és 414 m2 járda/   3648 0,4 1200     14287 14287 90,00 

618 Közterület /Kossuth u. 1. parkoló/   607         1912 1912 30,00 

636 Közterület /Csokonai utca /   412 0,016 48     518 518 95,00 

668 Közterület /Óvoda utca /   241     0,069 241 657 657 80,00 

674 Közterület /Hunyady utca /   787 0,108 270     3298 3298 80,00 

680 Közterület /Óvoda utca  és 414 m2 járda/   6055     0,478 5641 9597 9597 80,00 

695 Közterület /Arany J. utca /   1554     0,24 1554 4469 4469 93,00 

714 Közterület /Hunyady utca /   470     0,08 428 635 635 51,00 

731 Közterület /Hataj utca /   321     0,064 270 702 702 82,00 

752 Közterület /Nyugat utca /   400     0,075 400 735 735 80,00 

834 Közterület /Rákóczi utca és 392 m2 járda /   5052 0,54 1647     17533 17533 39,00 

835 Közterület /Kinizsi utca és 64 m2 járda/   1078     0,08 1014 1490 1490 87,00 

859 Közterület /Bethlen  utca és 76 m2 járda/   730     0,096 654 1278 1278 70,00 

869 Közterület /Kinizsi utca és 320 m2 járda/   3681     0,416 3361 5544 5544 70,00 

884 Közterület /Kinizsi utca /   349     0,041 316 669 669 78,00 

908 Közterület/Tó utca és 180 m2 járda/   1876     0,53 1796 3422 3422 20,00 
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922 Közterület/Liszkai utca és 450 m2 járda/   9145     0,588 8695 14696 14696 70,00 

939 Közterület/Tóth F.u.Liszkai u. köti össze/   1696     0,12 1696 1604 1604 100,00 

964 Közterület/Tóth F. utca és368 m2  járda/   7117     0,511 6709 8410 8410 86,00 

981 Közterület/Pethő B. u.Tóth F. összekötő út/   1645 0,12 360     3775 3775 98,00 

1009 Közterület/Pethő B. utca /   7502 0,533 1599     16134 16134 38,00 

1018 Közterület /Pethő B. és Homokhát összekötő út/   790     0,08 240 749 749 70,00 

1033 Közterület/Vasút utca és180 m2 járda/   3814 0,28 840     9818 9818 52,00 

1035/7 Közterület   166     0,047 166 654 654 65,00 

1036 Közterület /Homokhát I. és Pethő B. összekötő út/   559     0,1 559 984 984 70,00 

1038 Közterület/Homok utca /   3930     0,296 3930 2228 2228 60,00 

1041/39 Közterület /Tavasz-Homok utca/   1895 0,09 270     2849 2849 95,00 

1041/40 Közterület    1921         288 288   

1043 Közterület/Homokhát I. u. és 531 m2 járda/   8301 0,632 1959     19921 19921 75,00 

1078 Közterület /földút/   885     0,14 885 763 763 40,00 

1117 Közterület/út/   126     0,03 126 58 58 50,00 

1118 Közterület/ utca /   8735     0,657 8735 3527 3527 30,00 

1152 Közterület /Tavasz utcából nyiló földút Tavasz u. 24-1/   928     0,06 928 679 679 80,00 

1216 Közterület   2474     0,196 2474 1253 1253 40,00 

1222 Közterület   699     0,0162 699 561 561 25,00 

1224/1 Közterület/Homokhát II. utca és 476 m2 járda/ 3 1506 0,476 1428     12151 12151 39,00 

1224/7 Közterület/Homokhát II. utca/   1127     0,073 1127 1200 1200 65,00 

1224/18 Közterület/Homokhát II. utca/   944     0,06 944 581 581 65,00 

1235 Közterület/Tavasz utca és 140 m2 járda/ 2 2213 1,4 6300     92500 92500 95,00 

1250 Közterület/Liszt F. utca és 380 m2  járda/   2765     0,42 2765 510 510 20,00 

1256/9 Közterület/utca/   1546     0,12 1546 907 907 50,00 

1261 Török B. utca    5462     0,28 5402 1603 1603 19,00 

1291 Közterület/Török B. utca/   3638     0,423 3638 1260 1260 15,00 

1305 Közterület/Ságvári E. utca/   6573 0,444 1332     8793 8793 37,00 

1325 Közterület/Ságvári E u. és Bercsényi u. köt/   1371     0,104 1371 967 967 65,00 

1338 Közterület/Bercsényi utca/   6322     0,442 6322 3177 3177 50,00 

1353 Közterület/Bercsényi u. és Ady u. köti össz/   1577     0,116 1557 1148 1148 70,00 

1373 Közterület/Ady u. és 400 m2 járda/   5924 0,412 1236     13400 13400 100,00 
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1391 Közterület/Ady u. és József A. u. köti össze/   1730     0,12 1730 1016 1016 70,00 

1406 Közterület/József A. u. és 380 m2 járda/   4927     0,385 4527 4049 4049 59,00 

1415 Közterület/utca/   829     0,06 829 462 462 50,00 

1444 Közterület/Víztorony utca és 360 m2 járda/   5109     0,365 4749 4518 4518 57,00 

1479 Közterület/Játszótér u.tca és 330 m2 járda/   4607 0,35 1050     13291 13291 90,00 

1510 Közterület/Esze T. utca és 290 m2 járda/   3856     0,296 3566 5417 5417 89,00 

1518/14 Közterület/Csonka utca/   1641     0,08 1641 3689 3689 100,00 

1519 Közterület/Széchenyi utca/   2660     0,246 2414 6822 6822 38,00 

1520 Közterület   885     0,042 885 875 875 93,00 

1546 Közterület   928     0,04 928 845 845 93,00 

1554/1 Közterület/Teleki utca és 152m2  járda/   2557     0,19 2405 2213 2213 50,00 

1564 Közterület/Temető utca és 400 m2 járda/   9043 0,52 1560     14068 14068 55,00 

1604 Közterület/Rákóczi utca és 328m2  járda/   6326 0,41 1640     13165 13165 60,00 

1605 Közterület /Toldi utca és 558m2  járda/   9541 0,62 2542     20613 20613 57,00 

1606 Közterület/Lehel utca és 1015m2  járda/ 2 8850 1,364 5456     61552 61552 88,00 

1607 Közterület /Lehel utca/   2997 0,428 1712     14146 14146 80,00 

1633 Közterület/Török B. utca és 128m2  járda/   2248     0,16 2156 799 799 15,00 

1634 Közterület /Deák F. utca és 240 m2 járda/   3197     0,3 2957 2452 2452 35,00 

1652 Közterület/Kiss E. utca és 134m2  járda/   2570     0,168 2436 3482 3482 96,00 

1661 Közterület/Földút/   1018     0,101 1018 721 721 50,00 

1664 Közterület/út/   2058     0,239 2058 578 578 10,00 

1676 Közterület /út/   364     0,12 364 191 191 10,00 

1688 Közterület/Lehel u.-ról a TSZ II:telepre v.u/   1048 0,042 126     1417 1417 80,00 

1749 Közterület/út/   755     0,063 755 786 786 95,00 

1796 Közterület /út/   990     0,062 990 335 335 80,00 

1809 Közterület/Laposba vezető út/   1769     0,23 1769 3502 3502 80,00 

1866 Közterület/Rákóczi utca és 160 m2 járda/   1256 0,2 600     4668 4668 88,00 

1872 Közterület/Iskola utca éss 120m2  járda/   1591 0,132 528     6479 6479 80,00 

1873 Közterület/Hataj utca és 640m2  járda/ 1 5205 0,84 2604     41845 41845 90,00 

1890 Közterület/Iskola utca és 32m2  járda/   622 0,04 144     1501 1501 80,00 

1914 Közterület/utca és 63m2  járda/   1133 0,058 174     1411 1411 61,00 

2078/1 Kivett közterület (Hataj utcánál, óvodaépítéshez   412     0,055 275 330 330 25,00 
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2161 Közterület/Jókai M. utca és 153m2  járda/   3143     0,242 2273 2969 2969 60,00 

2164 Közterület/Jókai M. utca és 59m2  járda/   845     0,098 492 922 922 60,00 

2182 Közterület/Zrínyi utca és 234m2  járda/   4237 0,288 864     7322 7322 30,00 

2188 Közterület/Hold utca és 88m2  járda/   1327 0,112 336     3415 3415 77,00 

2215 Közterület/Dobó utca és 253m2  járda/   4845 0,316 984     7882 7882 65,00 

2220 Közterület/Kazinczy utca/   220     0,032 220 213 213 50,00 

2221 Közterület/Kazinczy utca és 61m2  járda/   883     0,076 822 798 798 46,00 

2242 Közterület/Kazinczy utca és 198 m2 járda/   3473     0,241 3281 7143 7143 50,00 

2248 Közterület/Kölcsey utca és 61m2  járda/   840     0,077 779 717 717 40,00 

2269 Közterület/Kölcsey utca és 160 m2 járda/   3109     0,201 3029 2887 2887 20,00 

2275 Közterület/Bem utca/   823     0,082 790 733 733 45,00 

2294 Közterület/Bem utca és 176 m2 járda/   2415     0,222 2239 3300 3300 25,00 

2295 Közterület/Iskola utca/   9784 0,52 2080     36585 36585 73,00 

2296 Közterület/Jókai utca és 300m2  járda/   6905     0,584 6605 6121 6121 60,00 

2318 Közterület/Zrínyi utca és 272m2  járda/   5331 0,368 1441     14333 14333 79,00 

2354 Közterület/Nap utca/   1327 0,057 171     1824 1824 90,00 

2370 Közterület/Dobó utca és 256m2  járda/   7958 0,328 1017     13980 13980 80,00 

2393 Közterület/Nap utca/   929     0,08 929 589 589 50,00 

2408 Közterület/Kazinczy utca és 384m2  járda/   5043 0,496 1538     7708 7708 79,00 

2409 Közterület/Dobó utca/   899     0,09 899 641 641 50,00 

2416 Közterület/földút/   1625     0,312 1625 1999 1999 50,00 

2423 Közterület/Zátony I. utca és 234m2  járda/   1979     0,16 1745 4149 4149 75,00 

2449 Közterület/Zátony II. utca és 429m2  járda/   4093     0,268 3664 7461 7461 75,00 

2482 Közterület/Zátony I. utca/   1979     0,275 1979 1111 1111 50,00 

2489 Közterület/földút/   580     0,2 580 1812 1812 30,00 

2495 Közterület/Zátony III. utca és 272m2  járda/   4093 0,365 1095     11755 11755 80,00 

2497 Közterület/utca/   206     0,076 206 448 448 50,00 

2528 Közterület/Zátony IV. utca és 864m2  járda/   7966     0,559 7295 16917 16917 65,00 

2548 Közterület/utca és 108m2  járda/   1321     0,096 1213 2340 2340 80,00 

2569 Közterület/Zátony IV. utca és 108m2  járda/   1271     0,09 1235 1484 1484 25,00 

2587/2 Közterület/Bocskai utca1050,1155  j. k.út/ Kerékpárút   9807         29376 29376 49,00 

2599 Közterület/Eötvös utca/   1002     0,23 1002 1595 1595 50,00 
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 2614 /2 Közterület/Zátony I. utca és 241m2  járda/   3177     0,268 3028 4590 4590 80,00 

2639 Közterület/Zátony VIII.  utca/   1946 0,128 410     5606 5606 93,00 

2668 Közterület/Zátony V. utca és 712 m2 járda/   6574     0,46 6390 7515 7515 20,00 

2697 Közterület/Zátony VIII. utca/   1893 0,128 384     5282 5282 92,00 

2705 Közterület/Zátony VI. utca és 208m2  járda/   3604     0,261 3500 4226 4226 20,00 

2720 Közterület/Zátony VI. utca és 163m2  járda/   2848     0,205 2766 3365 3365 25,00 

2733 Közterület/Zátony VII utca és 166 m2 járda/   3465 0,209 627     6266 6266 78,00 

2752 Közterület/Ürgés I. utca/   3086     0,198 3007 3510 3510 45,00 

2767 Közterület/Bárórész utca/   1786     0,248 1786 1373 1373 30,00 

2778 Közterület/Ültetés I. utca és 168 m2 járda/   4139     0,286 4025 5032 5032 50,00 

2802 Közterület/Ültetés II. utca és 108 m2 járda/   4032     0,313 3844 5483 5483 46,00 

2803 Közterület/Ültetés  utca /   4970 0,244 512     8839 8839 90,00 

2804 Közterület/Ültetés II. utca és 108m2  járda/   3087     0,182 2975 3730 3730 70,00 

2824 Közterület/Ültetés I. utca és 118 m2 járda/   2879     0,197 2761 3670 3670 50,00 

2832 Közterület/Bárórész utca/   1330     0,185 1330 1439 1439 50,00 

 2841/4 Közterület/Ürgés  utca/   219     0,08 219 526 526 60,00 

2842 Közterület/Ürgés  utca és 104 m2 járda/   1607 0,136 408     4636 4636 95,00 

2843 Közterület/Zátony VIII.  utca és 160m2  járda/   3379 0,201 602     8643 8643 91,00 

2872 Közterület/Árpád utca és 112m2  járda/   3119 0,404 1293     13984 13984 85,00 

2914 Közterület/Batthyány utca és 344 m2 járda/   3316 0,495 1485     15718 15718 42,00 

2935 Közterület   4404     0,93 4404 3352 3352 77,00 

2936 Közterület/út/   849     0,188 849 778 778 50,00 

2937 Közterület/út/   744     0,184 744 1258 1258 50,00 

2938/18 Közterület   2467     0,151 2467 2083 2083 50,00 

2938/25 Közterület   1976     0,124 1976 1683 1683 50,00 

2938/32 Közterület   1488     0,192 1488 1824 1824 50,00 

2938/33 Közterület   898     0,151 898 1298 1298 50,00 

2939/6 Közterület /Fürdő út meghosszabbítása/   876         438 438 100,00 

2940/5 Közterület /Szélső út/   4934     0,28 3850 90174 90174 100,00 

 2941/1 Közterület/Kisfaludy u hrsz 3325, 3376 út/   7471 0,85 1700     13936 13936 60,00 

2945 Közterület/Muskátli utca/   4363 0,432 1296     13306 13306 90,00 

2947 Közterület/Szegfű utca/   5380 0,312 874     13246 13246 90,00 
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 2960/6 Közterület/út/   100     0,025 75 303 303 90,00 

2998 Közterület/utca/   147     0,037 111 490 490 100,00 

3018 Közterület/út/   98     0,02 60 252 252 90,00 

3040 Közterület/Dózsa Gy. utca/   1720 0,15 450     4460 4460 80,00 

3055 Közterület/Munkácsi és Muskátli u. köti ösz./   202     0,035 105 941 941 80,00 

3071 Közterület/Munkácsi és Muskátli u. köti ösz./   200     0,035 105 494 494 100,00 

3073 Közterület/Munkácsi és Muskátli u. köti ösz./   200     0,035 105 494 494 100,00 

3092 Közterület/Munkácsi és Muskátli u. köti ösz./   240     0,06 180 795 795 100,00 

3107 Közterület/Munkácsi utca/   4130 0,38 1102     10881 10881 80,00 

3122 Közterület/Munkácsi utcáról nyílló utca/   198     0,052 156 684 684 100,00 

3133 Közterület/Munkácsi utcáról nyílló utca/   100     0,025 75 331 331 100,00 

3135 Közterület/Munkácsi utcáról nyílló utca/   100     0,025 75 275 275 80,00 

3143 Közterület/Munkácsi utcáról nyílló utca/   103     0,025 75 333 333 100,00 

3182 Közterület/Gárdonyi utca/   2170 0,17 510     5165 5165 80,00 

3198 Közterület/Dózsa Gy. utca/   1700 0,14 406     4098 4098 80,00 

3211 Közterület/Orgona utca/   1123     0,305 305 2848 2848 80,00 

3258 Közterület/Rózsa utca/   2678 0,206 598     6123 6123 80,00 

3300 Közterület/Viola utca/   2411 0,236 590     5926 5926 80,00 

3324 Közterület/csatorna melletti út/   1608     0,149 1608 1642 1642 50,00 

3325 Közterület/Kisfaludy utca/   1889 0,424 1271     9079 9079 80,00 

3326 Közterület/Orgona utca/   957     0,145 957 1294 1294 50,00 

3375 Közterület/Kisfaludy utcából nyílló utca/   265     0,03 90 302 302 50,00 

3376 Közterület/Kisfaludy utca/   1430 0,322 966     8443 8443 80,00 

3411 Közterület/Rezeda utca/   1746 0,24 600     5673 5673 80,00 

3426 Közterület/csatorna melletti út/   1618     0,158 474 1698 1698 50,00 

3427 Közterület/út/   890     0,173 519 1418 1418 50,00 

 3428/1 Közterület/út/   936 0,075 188 0,055 71 1529 1529 50,00 

3433 Közterület/Rozmaring utca/ 
 

2270 0,225 562 

  

5631 5631 80,00 

7666/12 Tiszaparti lejáró 
 

129 

    

387 387 100,00 

7666/51 Tiszaparti lejáró 
 

251 

    

377 377 100,00 

  ÖSSZESEN: 10 531672 26,361 89888 22,1402 228588 1371351 1371351 74,00 

b.) Zártkerti önkormányzati utak: 
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Hrsz.       Ingatlan jellege 
 

Területe   
 Kiépített 

út   

 
Kiépítetlen 

út   Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám    ha      m2  hossz terület  hossz terület bruttó érték   érték  mutató 

         /km/    /m2/  /km/  /m2/ (e Ft) (e Ft) % 

5302 Közút/Önkormányzati/   3579     0,992 3579 594 594 30,00 

5438 Közút/Önkormányzati/   1841     0,546 1841 837 837 80,00 

5439 Közút/Önkormányzati/   2669     0,662 2669 1020 1020 80,00 

5835/7 Közút/Rév utca/   575 0,089 675     2825 2825 95,00 

5836/2 Közút/Önkormányzati/   138     0,042 138 483 483 80,00 

 5837/1 Közút/Önkormányzati/   4012 0,66 1980     14876 14876 65,00 

5881 Közút/Önkormányzati/   1181 0,223 669     2130 2130 20,00 

5882 Közút/Önkormányzati/   3953 0,42 1260     10167 10167 65,00 

5883 Közút/Önkormányzati/   1921     0,443 1921 185 185 20,00 

6019 Közút/Kikötó utca/   4949     1,302 4949 1878 1878 75,00 

6021 Közterület /0881/6-os hrsz-mal együtt/    1049       1049 4983 4983 100,00 

6049 Közút/Önkormányzati/   2787     0,722 2787 607 607 40,00 

6190 Közút/Önkormányzati/   3510     0,774 3510 616 616 40,00 

6251 Közút/Önkormányzati/   3237     0,767 3237 607 607 40,00 

6274 Közút/Önkormányzati/ 1 99     2,019 10099 1995 1995 50,00 

 6275/2 Közút/Önkormányzati/   2632     0,77 2632 604 604 40,00 

6356 Közút/Önkormányzati/   2554     0,333 2554 276 276 40,00 

6394 Közút/Önkormányzati/   2536     0,548 2536 436 436 40,00 

6439 Közút/Önkormányzati/   2230     0,557 2230 440 440 40,00 

6492 Közút/Önkormányzati/   1374     0,435 1374 340 340 40,00 

6537 Közút/Önkormányzati/ 2 4238     2,1 24238 1817 1817 40,00 

6538 Közút/Önkormányzati/   442     0,112 442 88 88 40,00 

6582 Közút/Önkormányzati/ 1 376     2,726 10376 2149 2149 40,00 

6609 Közút/Önkormányzati/   3147     1,16 3147 902 902 40,00 

6671 Közút/Önkormányzati/   4320     1,005 4320 793 793 40,00 

6737 Közút/Önkormányzati/   4395     1,48 4395 1154 1154 40,00 

6811 Közút/Önkormányzati/   4891     1,63 4891 1272 1272 40,00 
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6977 Közút/Önkormányzati/   5528     1,137 5528 908 908 40,00 

7059 Közút/Önkormányzati/   421     0,112 421 88 88 40,00 

7067 Közút/Önkormányzati/   5661     1,465 5661 1156 1156 40,00 

7077 Közút/Önkormányzati/   446     0,144 446 112 112 40,00 

7163 Közút/Önkormányzati/   453     0,118 453 182 182 80,00 

7172 Közút/Önkormányzati/ 2 2839     1,471 22839 1332 1332 40,00 

7226 Közút/Önkormányzati/   3377     0,78 3377 619 619 40,00 

7276 Közút/Önkormányzati/   3366     0,864 3366 682 682 40,00 

7326 Közút/Önkormányzati/   3352     0,889 3352 701 701 40,00 

7381 Közút/Önkormányzati/   3359     0,875 3359 691 691 40,00 

7434 Közút/Önkormányzati/   7416     1,057 7416 867 867 40,00 

7490 Közút/Önkormányzati/   3741     0,9 3741 712 712 40,00 

7491 Közút/Önkormányzati/   2938     0,766 2938 604 604 40,00 

7499 Közút/Önkormányzati/   640     0,169 640 133 133 40,00 

7527 Közút/Önkormányzati/   2413     0,121 2413 932 932 40,00 

7549 Közút/Önkormányzati/   245     0,63 245 49 49 40,00 

7619 Közút/Önkormányzati/   9553     1,1 9553 920 920 40,00 

7620 Közút/Önkormányzati/   1298     0,081 1298 74 74 40,00 

7666/7 Közút/Önkormányzati/   70     0,035 70 245 245 80,00 

7666/29 Közút/Önkormányzati/   44     0,022 40 154 154 80,00 

7666/111 Közút/Önkormányzati/   110     0,053 110 214 214 80,00 

7666/121 Közút/Önkormányzati/   168     0,067 168 588 588 80,00 

7666/148 Közút/Önkormányzati/   206     0,08 206 721 721 80,00 

7666/163 Kompszegélykő-partvédelem 

      

8304 8304 82,00 

  ÖSSZESEN: 6 126279 1,392 4584 34,061 176554 75062 75062 51,01961 

           c.) Egyéb. (Járdák, árkok, parkok, vízállás, csatorna, töltés): 

         
           

Hrsz.       Ingatlan jellege 
 

Területe   
 Kiépített 

járda   

 
Kiépítetlen 

út   Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám    ha      m2  hossz terület  hossz terület bruttó érték   érték  mutató 

         /km/    /m2/  /km/  /m2/ (e Ft) (e Ft) % 

474 Járda/Kossuth utca/   1342 0,671 1342     10020 10020 79,00 
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475 Járda/Kossuth utca/   423 0,121 423     3405 3405 79,00 

609 Járda/Kossuth utca/   1140 1,036 1140     8151 8151 70,00 

647/2 Járda/Fő utca/   2689 0,506 2689     6428 6428 30,00 

647/4 Járda /Fő utca/   316 0,16 316     528 528 10,00 

649 Járda/Fő utca/   220 0,174 220     1851 1851 20,00 

650 Járda/Kossuth utca/   736 0,132 736     5709 5709 75,00 

651 Járda/Fő utca/   831 0,69 831     10991 10991 65,00 

773 Járda/Fő utca/   1345 0,96 1345     15232 15232 75,00 

774 Járda/Fő utca/   243 0,16 243     2004 2004 39,00 

810 Járda/Fő utca/   1892 0,94 1892     8620 8620 39,00 

77 Árok   264         520 520 20,00 

221 Árok   215         302 302 70,00 

246 Árok   198         49 49 15,00 

906 Árok   656         127 127 10,00 

1140 Árok   1011         235 235 50,00 

1256/1 Árok   737         146 146 10,00 

1445 Árok   752         128 128 10,00 

1565 Árok   381         80 80 20,00 

1597 Árok   121         75 75 50,00 

1882 Árok   52         395 395 80,00 

1886 Árok   76         423 423 80,00 

1899 Árok   112         64 64 50,00 

5201 Árok   3809         231 231 20,00 

5303 Árok   424         182 182 30,00 

6895 Árok   5737         4098 4098 30,00 

909 Vízállás, erdő, gyep 3 1471         473 473 100,00 

317 Közterület /Wesselényi utca csapadékvízelvezető árok/   525         3733 3733 100,00 

348 Közterület /Táncsics utca csapadékvízelvezető árok/   330         2222 2222 100,00 

2935 Bocskai              3485 3485 30,00 

1873 Hataj utca             1555 1555 30,00 

674 Hunyadi             1426 1426 30,00 

1872 Iskola             855 855 30,00 
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1890 Iskola             259 259 30,00 

2295 Iskola             156 156 30,00 

834 Rákóczi utca             518 518 30,00 

1564 Temető utca             540 540 30,00 

1212 Csatorna   2320     0,331 993 2469 2469 50,00 

1434/1 Csatorna   1281         357 357 50,00 

 2159/1 Árkus csatorna   2255         571 571 30,00 

 2159/3 Árkus csatorna 1 2359         6017 6017 30,00 

2160 Árkus csatorna   4646         7756 7756 30,00 

3151/16 Tározó, csatorna, vízállás 1 6175         8945 8945 30,00 

3434 Csatorna   2159         1347 1347 30,00 

2765 Gát utca /Töltés/ 1 3041         61662 61662 75,00 

  ÖSSZESEN: 6 52284 5,55 11177 0,331 993 184340 184340 48,07308 
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           2.) Külterület 

         
           a.) Önkormányzati közutak: 

         
           

Hrsz.       Ingatlan jellege 
 

Területe   
 Kiépített 

út   

 
Kiépítetlen 

út   Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám    ha      m2       hossz terület  hossz terület bruttó érték   érték  mutató 

         /km/    /m2/  /km/  /m2/ (e Ft) (e Ft) % 

02 Közút/Önkormányzati/   1298     0,9 1298 857 857 50,00 

013/22 Közút/Önkormányzati/ 1 2323     0,58 12323 790 790 50,00 

013/23 Közút/Önkormányzati/   4027     0,805 4027 795 795 50,00 

019 Közút/Önkormányzati/ 1 3610     0,59 13610 689 689 50,00 

023 Közút/Önkormányzati/   3863     1,01 3863 986 986 50,00 

033 Közút/Önkormányzati/   964     0,6 964 573 573 50,00 

038 Közút/Önkormányzati/   2115     0,5 2115 396 396 50,00 

041 Közút/Önkormányzati/   3367     0,841 3367 823 823 50,00 

048 Közút/Önkormányzati/   3668     0,73 3668 721 721 50,00 

050 Közút/Önkormányzati/   971     0,231 971 226 226 50,00 

057 Közút/Önkormányzati/   1644     0,14 1644 147 147 50,00 

058 Közút/Önkormányzati/   586     0,92 586 92 92 50,00 

 060/1 Közút/Önkormányzati/   554     0,204 554 197 197 50,00 

064 Közút/Önkormányzati/   2838     0,52 2838 516 516 50,00 

066 Közút/Önkormányzati/   573     0,416 573 396 396 50,00 

067 Közút/Önkormányzati/ 1 5415     0,69 15415 801 801 50,00 

075 Közút/Önkormányzati/   4611     1,22 4611 1190 1190 50,00 

080 Közút/Önkormányzati/ 1 4372     1,71 14372 1747 1747 50,00 

086 Közút/Önkormányzati/   917     0,3 917 290 290 50,00 

091 Közút/Önkormányzati/   5370     5,9 5370 607 607 50,00 

093 Közút/Önkormányzati/   403     0,111 403 107 107 50,00 

099 Közút/Önkormányzati/   2287     0,56 2287 548 548 50,00 

0108 Közút/Önkormányzati/   2223     0,56 2223 547 547 50,00 
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0113/3 Közút/Önkormányzati/   2268     0,495 2268 487 487 50,00 

0116 Közút/Önkormányzati/   655     0,16 655 307 307 50,00 

0117/2 Közút/Önkormányzati/ 1 7855 1,89 5670     15299 15299 80,00 

0120 Közút/Önkormányzati/   1259     0,33 1259 322 322 50,00 

0121 Közút/Önkormányzati/ 2 2691     0,86 22691 1033 1033 50,00 

0127 Közút/Önkormányzati/   4740     1,23 4740 1200 1200 50,00 

0130/4 Közút/Önkormányzati/   5955 0,3 1650     8386 8386 30,00 

0132 Közút/Önkormányzati/   2039     0,53 2039 517 517 50,00 

0135/1 Közút/Önkormányzati/ 3 4581     1,336 3360 972 972 50,00 

0153 Közút/Önkormányzati/ 1 977     0,427 10977 507 507 50,00 

0157 Közút/Önkormányzati/   2635     0,89 2635 860 860 50,00 

0161/5 Közút/Önkormányzati/   6287     0,907 6287 913 913 50,00 

0168 Közút/Önkormányzati/   5700     1,315 5700 1290 1290 50,00 

0172 Közút/Önkormányzati/   1491     0,87 1491 831 831 50,00 

0173 Közút/Önkormányzati/   5025     0,985 5025 969 969 50,00 

0175/1 Közút/Önkormányzati/   4136     0,32 6690 348 348 50,00 

0175/2 Közút/Önkormányzati/ 4 4374     2,173 44374 2481 2481 50,00 

0194 Közút/Önkormányzati/   1816     0,454 1816 440 440 50,00 

0197 Közút/Önkormányzati/   1881     0,44 1881 432 432 50,00 

0407/1 Közút/Önkormányzati   9436     0,78 9436 979 979 50,00 

0413 Közút/Önkormányzati 1 km kiépített   8671     1,08 8671 1707 1707 80,00 

0415/1 Közút/Önkormányzati/ 3 175     1,49 30175 1699 1699 50,00 

0426 Közút/Önkormányzati/ 1 538 0,6 2400     19005 19005 70,00 

0434 Közút/Önkormányzati/   8977     1 8977 1028 1028 50,00 

0437 Közút/Önkormányzati/   996     0,125 996 88 88 50,00 

0439 Közút/Önkormányzati/   4575 0,5 1500 0,51 3075 6524 6524 40,00 

0441 Közút/Önkormányzati/   6794 0,415 2280 0,145 4513 12413 12413 99,00 

0445 Közút/Önkormányzati/   1129     0,115 1129 184 184 50,00 

0454 Közút/Önkormányzati/ 1 7798 0,6 1800 0,6 15998 9741 9741 50,00 

0465 Közút/Önkormányzati/   2800     0,45 2800 450 450 50,00 

0467 Közút/Önkormányzati/   525     0,114 525 112 112 50,00 

0485 Közút/Önkormányzati/   1500     0,28 1500 540 540 50,00 
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0488 Közút/Önkormányzati/   634     0,159 634 155 155 50,00 

0490 Közút/Önkormányzati/   3390     0,8 3390 784 784 50,00 

0493 Közút/Önkormányzati/   1928     0,494 1928 483 483 50,00 

0495 Közút/Önkormányzati/   1241     0,349 1241 339 339 50,00 

0530 Közút/Önkormányzati/   435     0,121 435 229 229 50,00 

0543 Közút/Önkormányzati/   2665     0,46 2665 458 458 50,00 

0545 Közút/Önkormányzati/   2316     0,64 2316 623 623 50,00 

0547 Közút/Önkormányzati/   1993     0,51 1993 498 498 50,00 

0549 Közút/Önkormányzati/   4039     0,531 4039 538 538 50,00 

0551 Közút/Önkormányzati/   2471     0,64 2471 625 625 50,00 

0554/2 Közút/Önkormányzati/   1759     0,44 1759 430 430 50,00 

0555/17 Közút/Önkormányzati/   1503     0,221 1503 221 221 100,00 

0556/2 Közút/Önkormányzati/   7733     0,66 7733 686 686 50,00 

0558 Közút/Önkormányzati/   1672     0,445 1672 434 434 50,00 

0560 Közút/Önkormányzati/   4158     0,31 4158 332 332 50,00 

0563 Közút/Önkormányzati/ 2 1303     1,18 21303 1319 1319 50,00 

0568 Közút/Önkormányzati/   2100     0,3 2100 302 302 50,00 

0570 Közút/Önkormányzati/   1223     0,33 1223 4373 4373 50,00 

0575 Közút/Önkormányzati/   6546     0,682 6546 703 703 50,00 

0587 Közút/Önkormányzati/   2187     0,42 2187 3754 3754 50,00 

0602 Közút/Önkormányzati/   4821 0,509 2800     15580 15580 100,00 

0604 Közút/Önkormányzati/   1895     0,5 1895 488 488 50,00 

0609 Közút/Önkormányzati/   892     0,2 892 206 206 50,00 

0699 Közút/Önkormányzati/   1403     0,3 1403 327 327 50,00 

0704/2 Közút/Önkormányzati/   2410     0,63 2410 614 614 50,00 

0718 Közút/Önkormányzati/   1439     0,2 1439 211 211 50,00 

0720 Közút/Önkormányzati/   2086     0,331 2086 330 330 50,00 

0721 Közút/Önkormányzati/ 1 2229     0,5 12229 619 619 50,00 

0731/2 Közút/Önkormányzati/   403     0,11 403 107 107 50,00 

0737 Közút/Önkormányzati/   1568     0,3 1568 263 263 50,00 

0738 Közút/Önkormányzati/   7434     1,21 7434 1208 1208 50,00 

0749 Közút/Önkormányzati/   3796     1,4 3796 1351 1351 50,00 
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0751 Közút/Önkormányzati/   3989     0,665 3989 659 659 50,00 

0754 Közút/Önkormányzati/   3964     0,649 3964 648 648 50,00 

0756 Közút/Önkormányzati/   7739     1,42 7739 1408 1408 50,00 

0790/1 Közút/Önkormányzati/   8092     0,722 8092 756 756 50,00 

0795 Közút/Önkormányzati/ 3 6520     4 36520 6365 6365 80,00 

0844/1 Közút/Önkormányzati/   5007     1,27 5007 1003 1003 40,00 

0851/2 Közút/Önkormányzati/   2618 0,2 600     1826 1826 30,00 

0854 Közút/Önkormányzati/ 1 847     0,6 10847 1008 1008 80,00 

0860 Közút/Önkormányzati/   3902     0,392 3902 5197 5197 50,00 

0865/1 Közút/Önkormányzati/   1899     0,452 1899 443 443 50,00 

0869 Közút/Önkormányzati/   2367     0,625 2367 610 610 50,00 

0871 Közút/Önkormányzati/   3525     0,78 3525 620 620 40,00 

0873 Közút/Önkormányzati/ 3 5337     1,582 35337 1540 1540 40,00 

0874 Közút/Önkormányzati/   601     0,086 601 87 87 50,00 

0876 Közút/Önkormányzati/   3436     0,472 3436 475 475 50,00 

0881/5 Közút/Önkormányzati/   470 0,5 470     6859 6859 75,00 

0881/6 Közterület   582         1958 1958 100,00 

0886 Közút/Önkormányzati/   1862     0,52 1862 507 507 50,00 

0889 Közút/Önkormányzati/   4070     0,866 4070 847 847 50,00 

0897/2 Közút/Önkormányzati/   2011     0,49 2011 479 479 50,00 

0901 Közút/Önkormányzati/   3974     1,02 3974 996 996 50,00 

0904 Közút/Önkormányzati/   7090     1,2 7090 1196 1196 50,00 

0910 Közút/Önkormányzati/ 1 505     0,7 10505 799 799 50,00 

0917/1 Közút/Önkormányzati/Körmösszegi-hid   1936     0,48 1936 3001 3001 35,00 

0922 Közút/Önkormányzati/   4304     0,5 4304 493 493 50,00 

0929 Közút/Önkormányzati/   1701     0,5 1701 448 448 50,00 

0932 Közút/Önkormányzati/ 1 3395     1,47 13395 1512 1512 50,00 

0936 Közút/Önkormányzati/   1963     0,53 1963 508 508 50,00 

0942 Közút/Önkormányzati/   2309     1,215 2309 1157 1157 50,00 

0948/2 Közút/Önkormányzati/ 2 2190     0,9 15054 1138 1138 50,00 

0950/13 Saját használatú út   1312     0,105 1312 92 92 40,00 

0950/15 Saját használatú út   905     0,125 905 103 103 40,00 
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0950/19 Saját használatú út   411     0,082 411 66 66 40,00 

0951 Közút/Önkormányzati/   5438     0,7 5438 682 682 50,00 

0981 Közút/Önkormányzati/   3181     1,17 3181 1129 1129 50,00 

0996 Közút/Önkormányzati/   7856     1,151 7856 1158 1158 50,00 

0997/ 2 Közút/Önkormányzati/   3437     0,67 3437 663 663 50,00 

01000 Közút/Önkormányzati/   1982     0,1 1982 123 123 50,00 

01003 Közút/Önkormányzati/   3338     0,902 3338 867 867 50,00 

01011 Közút/Önkormányzati/ 1 2016     2,346 12016 1440 1440 30,00 

01014 Közút/Önkormányzati/   2647     0,5 2647 476 476 50,00 

01015 Közút/Önkormányzati/   6707     0,2 6707 292 292 50,00 

01029 Közút/Önkormányzati/   7125     1,827 7125 1796 1796 50,00 

01035 Közút/Önkormányzati/   1802     0,185 1802 191 191 50,00 

01040 Közút/Önkormányzati/ 3 5193     1,06 35193 7966 7966 30,00 

01045 Közút/Önkormányzati/ 1 9185     0,738 19185 882 882 50,00 

01049 Közút/Önkormányzati/   7406     0,413 7406 461 461 50,00 

01054 Közút/Önkormányzati/   1707     0,392 1707 385 385 50,00 

01056 Közút/Önkormányzati/   2298     0,527 2298 517 517 50,00 

01058 Közút/Önkormányzati/   1173     0,311 1173 304 304 50,00 

01062 Közút/Önkormányzati/   155     0,8 155 77 77 50,00 

01064 Közút/Önkormányzati/   1284     0,418 1284 405 405 50,00 

01066 Közút/Önkormányzati/   1406     0,438 1406 424 424 50,00 

01069 Közút/Önkormányzati/   2687     0,591 2687 581 581 50,00 

01075 Közút/Önkormányzati/   1575     0,403 1575 5109 5109 40,00 

01077/3 Közút/Önkormányzati/   4056 0,15 4050     1796 1796 39,00 

01083 Közút/Önkormányzati/   1985     0,201 1985 208 208 50,00 

01085 Közút/Önkormányzati/   903     0,192 903 189 189 50,00 

01087 Közút/Önkormányzati/   3259     0,38 3259 389 389 50,00 

01088 Közút/Önkormányzati/   247     0,101 247 97 97 50,00 

01090 Közút/Önkormányzati/   1651     0,088 1651 100 100 50,00 

01092 Közút/Önkormányzati/   1263     0,23 1263 229 229 50,00 

01093 Közút/Önkormányzati/   1115     0,055 1115 63 63 50,00 

01095 Közút/Önkormányzati/   474     0,401 474 381 381 50,00 
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01103 Közút/Önkormányzati/   2821     0,014 2821 159 159 50,00 

01123 Közút/Önkormányzati/   1672     0,17 1672 176 176 50,00 

01124 Közút/Önkormányzati/   2665     0,289 2665 243 243 50,00 

01154 Közút/Önkormányzati/   2356     0,283 2356 1911 1911 50,00 

01176 Közút/Önkormányzati/ 
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0,136 1115 139 139 50,00 

  ÖSSZESEN: 39 465963 5,664 23220 98,622 767684 221507 221507 47,92157 

           b.) Külterületi árkok, csatornák, töltések, mocsár: 

         

Hrsz.       Ingatlan jellege 
 

Területe   
 Kiépített 

út   

 
Kiépítetlen 

út   Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám    ha      m2       hossz terület  hossz terület bruttó érték   érték  mutató 

         /km/    /m2/  /km/  /m2/ (e Ft) (e Ft) % 

06 Árok   1935         479 479 20,00 

031 Árok   2406         497 497 20,00 

032 Árok   716         237 237 25,00 

051 Árok   6042         3081 3081 40,00 

062 Árok   1708         667 667 20,00 

069 Árok   140         36 36 20,00 

072 Árok   3794         1553 1553 30,00 

077 Árok   1658         705 705 20,00 

088 Árok   687         208 208 20,00 

089 Árok   7651         1829 1829 30,00 

095 Árok   1877         527 527 20,00 

0103 Árok   2086         673 673 25,00 

0112 Árok   3378         1273 1273 35,00 

0122 Árok   3064         669 669 20,00 

0125 Árok   2302         560 560 20,00 

0142 Árok   6438         2062 2062 40,00 

0144 Árok   928         321 321 30,00 

0155 Árok   2454         183 183 20,00 

0160 Árok   3676         874 874 30,00 

0166 Árok   6597         662 662 20,00 
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0181 Árok   3582         1334 1334 20,00 

0187 Árok   1467         249 249 20,00 

0189 Árok   507         147 147 25,00 

0190 Árok   3600         1176 1176 20,00 

0192 Árok   1431         294 294 20,00 

0196 Árok   1190         518 518 20,00 

0199 Árok   147         29 29 20,00 

0468 Árok   7922         1993 1993 20,00 

0552 Árok   914         570 570 20,00 

0577 Árok   486         187 187 20,00 

0620 Árok   1975         409 409 20,00 

0703 Árok   342         164 164 25,00 

0716 Árok   4381         803 803 20,00 

0741 Árok   3057         311 311 20,00 

0742 Árok   1007         1019 1019 20,00 

0746 Árok   658         207 207 20,00 

0903 Árok   2453         187 187 10,00 

0913 Árok   752         83 83 10,00 

0949 Árok   658         165 165 20,00 

0953 Árok   3387         1489 1489 20,00 

0959 Árok   532         197 197 30,00 

0964 Árok   3178         602 602 20,00 

0966 Árok   5322         920 920 20,00 

01021 Árok   504         157 157 25,00 

01033 Árok   1877         529 529 30,00 

01052 Árok   4499         519 519 30,00 

01060 Árok   8405         1244 1244 20,00 

0596 Csatorna   777         433 433 30,00 

0597 Csatorna   7376         710 710 30,00 

0601 Csatorna   1910         368 368 30,00 

0691 Csatorna 2 1379         1132 1132 30,00 

877/10 Bocskai utca csapadékvízelvezető csatorna 1 753         5373 5373 30,00 
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0887 Csatorna  1 1137         1029 1029 30,00 

0924 Csatorna 1 6760         2077 2077 30,00 

0948/1 Selypes-ér csatornaszakasz   3843         38 38 30,00 

0948/4 Selypes-ér csatornaszakasz 2 265         10034 10034 30,00 

0932 Közút mellett lévő csatorna             953 953 30,00 

0979 Csatorna   6884         672 672 30,00 

0985/2 Csatorna   5963         1691 1691 30,00 

0856/2 Töltés   5442         46531 46531 60,00 

01071 Töltés 1 4351         30342 30342 60,00 

01073 Töltés   2467         20886 20886 60,00 

0861/2 Mocsár 
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14 14   

  ÖSSZESEN: 8 174494 0 0 0 0 154881 154881 26,09091 

           c.) Hortobágyi Nemzeti Park területén lévő árok, önkormányzati közút, csatorna 

       
           

Hrsz.       Ingatlan jellege 
 

Területe   
 Kiépített 

út   

 
Kiépítetlen 

út   Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám    ha      m2       hossz terület  hossz terület bruttó érték   érték  mutató 

         /km/    /m2/  /km/  /m2/ (e Ft) (e Ft) % 

204 HNP csatorna   4233         612 612 100,00 

0206 HNP árok   1219         12 12   

0210 HNP árok   1507         15 15   

0214 HNP árok   791         141 141 30,00 

0215 HNP árok   2755         109 109 30,00 

0216 HNP árok   802         134 134 30,00 

0223 HNP árok   2874         482 482 30,00 

0224 HNP árok   507         85 85 30,00 

0225 HNP árok 1 473         1271 1271 30,00 

0226 HNP árok   1734         1141 1141 30,00 

0229 HNP árok   3643         272 272 30,00 

0231 HNP árok   518         173 173 30,00 

0233 HNP árok   1852         619 619 30,00 

0237 HNP árok   1813         18 18   
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0240 HNP árok   2982         674 674 30,00 

0241 HNP árok   4532         632 632 30,00 

0242 HNP árok   2075         694 694 30,00 

0245 HNP árok   3931         888 888 30,00 

0249 HNP árok   6172         1062 1062 30,00 

0253 HNP árok   1119         253 253 30,00 

0254 HNP árok   3741         845 845 30,00 

0255 HNP árok   450         297 297 30,00 

0256 HNP árok   590         197 197 30,00 

0258 HNP árok   1334         107 107 30,00 

0418 HNP árok   1349         305 305 30,00 

0419/3 HNP árok   4471         769 769 30,00 

0424 HNP árok   2708         225 225 30,00 

0470 HNP árok   3090         531 531 30,00 

0212 HNP Önkormányzati közút   3449     0,5 3449 860 860 80,00 

0218 HNP Önkormányzati közút   6380     0,798 6380 1261 1261 80,00 

0221 HNP Önkormányzati közút   6913     1,192 6913 1854 1854 80,00 

0244 HNP Önkormányzati közút   7657     1,27 7657 1982 1982 80,00 

0251 HNP Önkormányzati közút   3899     0,19 3899 324 324 80,00 

0252 HNP Önkormányzati közút   5089     0,31 5089 516 516 80,00 

0257/2 HNP Önkormányzati közút   1165     0,4 1165 612 612 80,00 

0261 HNP Önkormányzati közút   1734     0,279 1734 436 436 80,00 

0262 HNP Önkormányzati közút 1 38     1,224 10038 1930 1930 80,00 

0266 HNP Önkormányzati közút 2 2033     3,558 22033 5557 5557 80,00 

0270 HNP Önkormányzati közút 1 722     1,35 10722 2132 2132 80,00 

0272 HNP Önkormányzati közút 1 6897     2,18 16897 3439 3439 80,00 

0274 HNP Önkormányzati közút 1 9987     2,593 19987 4090 4090 80,00 

0388 HNP Önkormányzati közút 1 3951     1,82 13951 2870 2870 80,00 

0407/2 HNP Önkormányzati közút 1 3708     1,32 13708 2117 2117 80,00 

0415/2 HNP Önkormányzati közút 2 7093     2,46 27093 3039 3039 60,00 

0421 HNP Önkormányzati közút   421     0,1 421 154 154 80,00 

0425 HNP Önkormányzati közút   1334     0,1 1334 163 163 80,00 
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0429 HNP Önkormányzati közút   9384     0,58 9384 855 855 70,00 

0435 HNP Önkormányzati közút   2737     0,47 2737 732 732 80,00 

01168 HNP Önkormányzati közút   6330     0,562 6330 906 906 80,00 

0264/4 HNP Csatorna   4009         230 230 30,00 

0265 HNP Csatorna 5 5126         7099 7099 30,00 

0419/1 HNP Csatorna   899         208 208 30,00 

0419/2 HNP Csatorna   3528         718 718 30,00 

0419/4 HNP Csatorna 

 

3208 

    

399 399 30,00 

  ÖSSZESEN: 16 170956 0 0 23,256 190921 57046 57046 51,37255 

            

3./ BUSZVÁRÓK: 

         
           Hrsz.       Ingatlan jellege   Buszváró         Főkönyvi Becsült Állag- 

 szám   Db 

 

  bruttó érték   érték  mutató 

                (e Ft) (e Ft) % 

618 Buszváró /Kossuth u. 1./   1         75 75 30,00 

649 Buszváró /Porcsin, Zátony, Posta 3 db/   3         700 700 90,00 

1606 Buszváró /Lehel u./   1         250 250 100,00 

2935 Buszváró /Kossuth u./   1         75 75 30,00 

0426 Buszváró /Állomással szemben/   1         225 225 90,00 

01113 Buszváró /Nagymajorban/ 

 

1 

    

75 75 30,00 

  Összesen:   8         1400 1400 61,66667 

 

II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON: 

        
          1.) Természetvédelmi területek: 

        
          Helyrajzi  Ingatlan megnevezése   Területe   Védettség jellege Tul-i  "Főkönyvi Becsült Állag- 

szám 

 

  ha m2   hányad bruttó é. érték mutató 

              /e Ft/ /e Ft/ % 

0380/2 HNP gyep     574 O. természetvédelmi terület 1/1 14 14   

0380/3 HNP gyep     2294 " 1/1 57 57   

0380/4 HNP gyep     1099 " 1/1 27 27   
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6025 HNP gyep     1039 " 1/1 26 26   

6026 HNP gyep     1036 " 1/1 26 26   

6027 HNP gyep     2288 " 1/1 57 57   

6029 HNP gyep     1950 " 1/1 49 49   

6030 HNP vegyes/szántó, szőlő 1726, 417 m2     2143 " 1/1 54 54   

6031 HNP szántó     2208 " 1/1 55 55   

6032 HNP vegyes/szántó, szőlő 1919, 549 m2     2468 " 1/1 62 62   

6035 HNP gyep     2701 " 1/1 68 68   

6040 HNP gyep     1406 " 1/1 35 35   

6041 HNP gyep     2550 " 1/1 64 64   

6042 HNP gyep     2410 " 1/1 60 60   

6045 HNP gyep     3499 " 1/1 87 87   

6047 HNP vegyes/szántó, szőlő 3208, 561 m2 

  

3769 " 1/1 94 94   

    Összesen:   33434     835 835   

          2.) Közművek, közüzemi ingatlanok és vagyontárgyak: 

        Helyrajzi  Ingatlan megnevezése Kiépített  Területe   Üzemeltető Tul-i  "Főkönyvi Becsült Állag- 

szám   fm ha m2 megnevezése hányad bruttó é. érték mutató 

              /e Ft/ /e Ft/ % 

0603/1 Szennyvíztisztító telep     3235 T.csege Kommunális Szolg. Szerv 1/1 77356 77356 88,00 

0603/1 Szennyvízcsatorna-hálózat       " 1/1 381714 381714 88,00 

1041/33 Homokhát I. utca szennyvízátemelő     200 " 1/1       

  Ivóvíz gerencvezeték:         1/1       

2599 Eötvös                                                 231     " 1/1 1663 1663 72,00 

2482 Zátony                                                  86     " 1/1 619 619 72,00 

554 Kossuth u.                                           106     " 1/1 763 763 72,00 

431 Vásártér                                               131     " 1/1 943 943 72,00 

908 Tó u.                                                   280     " 1/1 1792 1792 64,00 

2802 Ültetés II.                                             207     " 1/1 1325 1325 64,00 

  

        

  

    Összesen:   3435     466175 466175 74 

 

3.) Önkormányzat középületei: 

        Helyrajzi  Ingatlan megnevezése   Területe   Használó Tul-i  "Főkönyvi Becsült Állag- 
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szám 

 

  ha m2 Hivatali Szerv hányad bruttó é. érték mutató 

              /e Ft/ /e Ft/ % 

558/4 CKÖ. Iroda, Petőfi u. 3.     136 Cigány Kisebbségi Önk. 1/1 9010 9010 60,00 

614 Polgármesteri Hivatal Kossuth u. 5.     5051 T.csege Város Önk. Polg. Hiv.-a. 1/1 164299 164299 65,00 

620 Okmányiroda 

  

391 " 1/1 18477 18477 85,00 

    Összesen:   5578     191786 191786 70,00 

 

 

         4.) Önkormányzati intézmények ingatlanjai (ingóságok nélkül): 

       

          Helyrajzi  Ingatlan megnevezése   Területe   Használó Tul-i  "Főkönyvi Becsült Állag- 

szám 

 

  ha m2 Hivatali Szerv hányad bruttó é. érték mutató 

              /e Ft/ /e Ft/ % 

5 Óvoda     3459 Közoktatási és Közmüvelődési Int. 1/1 85476 85476 60,00 

9 Orvosi Rendelő Fő u. 29.     844 T.csege Város Önkormányzata 1/1 26409 26409 60,00 

10 Iskola és szolg. Lakás Fő u. 27.     1145 Közoktatási és Közmüvelődési Int. 1/1 20977 20977 37,00 

20 T.csege Szolgáltató Szervezet     793 T.csege Szolgáltató Szervezet 1/1 17211 17211 70,00 

69 Fogorvosi Rendelő + lakás, Templom u. 8.     808 T.csege Város Önkormányzata 1/1 12287 12287 73,00 

93/3 Egyesített Szociális Intézmény     880 Egyesített Szociális Intézmény 1/1 17070 17070 80,00 

107 Központi Orvosi Ügyelet Fő u. 42.      1428 T.csege Város Önkormányzata 1/1 17808 17808 100,00 

627 ESZI Bölcsőde Csokonai u. 7.     552 Egyesített Szociális Intézmény 1/1 14614 14614 69,00 

762 Művelődési Ház     910 Közoktatási és Közmüvelődési Int. 1/1 54169 54169 70,00 

763 Állatorvosi Hivatal Fő u. 57.     1485   1/1 16395 16395 79,00 

775/2 Központi iskola + szolg. Lakás     1242 Közoktatási és Közmüvelődési Int. 1/1 45793 45793 75,00 

803 Általános és Speciális Szakiskola Fő u. 95.  

 

1 3390 " 1/1 492688 492688 74,00 

805 Ált. iskolához tartozó telek 

  

1170 " 1/1 900 900 90,00 

2078/2 7 foglalk. Óvoda, 3 foglalk. Bölcsőde 

 

1 4158 T.csege Város Önkormányzata 1/1 477919 477919 85,00 

  

        

  

    Összesen: 2 22264     1299716 1299716 73,00 

          5.) Műemlék: 

        

          Helyrajzi  Ingatlan megnevezése   Területe   Használó Tul-i  "Főkönyvi Becsült Állag- 

szám 

 

  ha m2 Hivatali Szerv hányad bruttó é. érték mutató 
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              /e Ft/ /e Ft/ % 

660 Múzeum Óvoda u.  
  

357 T.csege Város Önkormányzata 1/1 4776 4776 77,00 

    Összesen:   357     4776 4776 77,00 

          6.) Egyéb korlátozottan forgalomképes vagyon: 

        

          Helyrajzi  Ingatlan megnevezése   Területe   Használó Hivatali Szerv, Tul-i  "Főkönyvi Becsült Állag- 

szám 

 

  ha m2 Bérlő megnevezése hányad bruttó é. érték mutató 

              /e Ft/ /e Ft/ % 

120/2 Park (Március 15. Park Fő u. 48.)     369 T.csege Város Önkormányzata 1/1 839 839 100,00 

555/1 Pihenő Park (Kossuth u. 19.)     1169 T.csege Város Önkormányzata 1/1 1938 1938 100,00 

827/1 Tüzelős-ól múzeum     400 T.csege Város Önkormányzata 1/1 3568 3568 80,00 

1040 Izraelita Zsidó Temető, Tavasz u.     1154 T.csege Város Önkormányzata 1/1 832 832 98,00 

1239 Park, Liszt F. u.      1373 T.csege Város Önkormányzata 1/1 206 206 100,00 

1483 Játszótér     913 T.csege Város Önkormányzata 1/1 316 316 100,00 

1484 Játszótér     1025 T.csege Város Önkormányzata 1/1 355 355 100,00 

1485 Játszótér     1025 T.csege Város Önkormányzata 1/1 355 355 100,00 

93/4 Játszótér     500 T.csege Város Önkormányzata 1/1 655 655 100,00 

1518/19 Temető Sírkert     827 T.csege Város Önkormányzata 1/1 556 556 100,00 

1915/1 Szabadidőpark   1 3824 T.csege Város Önkormányzata 1/1 30189 30189 98,00 

2938/19 Közpark (Pipacs u. )     1243 T.csege Város Önkormányzata 1/1 622 622 100,00 

2938/26 Közpark (Fürdő u.)     1488 T.csege Város Önkormányzata 1/1 1920 1920 100,00 

5835/8 Révház     1334 Lévai Albert T.csege, Zátony IV. 1/1 7115 7115 46,00 

7666/163 Révátkelőhely     2788 T.csege Város Önkormányzata 1/1 4295 4295 85,00 

0440/5 Szeméttelep   1 4923 T.csege Város Önkormányzata 1/1 231 231 15,00 

0460/26 Dögkút     1600 T.csege Város Önkormányzata 1/1 172 172 33,00 

0460/35 Dögkút     1600 T.csege Város Önkormányzata 1/1 70 70 90,00 

0603/2 Temető   6 6346 T.csege Kommunális Szolg. Szerv. 1/1 16410 16410 60,00 

2078/3 Sportpálya 

 

2 3941 T.csege Város Önkormányzata 1/1 33810 33810 85,00 

  

        

  

    Összesen: 10 37842     104454 104454 84,50 
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2. Napirendi pont 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy az előterjesztést röviden 

összefoglalni szíveskedjen.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A meghívóhoz képest új napirend, de összevont bizottsági ülésen tárgyalták a 

képviselők. Legutóbb is volt napirenden az önkormányzati SZMSZ ilyen célú 
módosítása, mert kikerültek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratából azok a 
szakfeladatok, amelyek önkormányzati feladatnak tekintendők és beépültek az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának egyik mellékletébe. 
Átalakulóban van a szakfeladat rend, a módosítás óta történt változás abban a rendben, 
ami alapján mi is dolgozunk, és ehhez kell igazítani. Lehet, hogy még hónapokon át lesz 
ilyen előterjesztés előttünk, mert a központi szabályozás is folyamatosan változik. 
Langó Józsefné tud arról pontosan felvilágosítást adni, hogy melyek ezek.  

 
Langó Józsefné pü.-i vezető: 
 A januári testületi ülésen elfogadásra került szakfeladat rend tekintetében annyi változás 

történt, hogy egy szakfeladatnak megváltozott az elnevezése és emiatt szükséges a 
változás, két szakfeladat rend tekintetében a szám változott meg a legutóbbi testületi 
ülés óta. Ez még nagyon képlékeny január óta, gyakorlatban látszik, hogy mire lesz még 
szükség, és elképzelhetőnek tartom én is, hogy évközben még szakfeladat módosítások 
bekerülnek.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, átnéztük a módosításokat a bizottság támogatja és 

elfogadásra javasolja.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ezek a működési szabályzatok jogszabályokon alapulnak. Aki egyetért Tiszacsege 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításával, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2012.(III. 01.) Önkormányzati Rendelete 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról 

 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe jelen rendelet 
Melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti. 
 
Tiszacsege, 2012. február 29. 
 
 

Szilágyi Sándor       Füzesiné Nagy Zita  
     polgármester                                                                                  jegyző 
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melléklet a 9/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 
 
 
„5. számú melléklet a 10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendelethez 
 

A helyi önkormányzat alaptevékenységéhez 
kapcsolódó szakfeladatok rendje 

 
813000 Zöldterületek kezelése 

421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

500001 Komp- és révközlekedés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

841403 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882111 Rendszeres szociális segély 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
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889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

841154 Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

931201 Versenysport tevékenység támogatás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
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3. Napirendi pont 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan 
működő intézmények által kötendő munkamegosztási megállapodások elfogadása 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Felkérem Langó Józsefnét, hogy pár szóban ismertetni szíveskedjen az előterjesztést.  
 
Langó Józsefné pü.-i vezető: 

Évente felülvizsgáljuk a részben önálló intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti 
munkamegosztási megállapodást, ennek a felülvizsgálata most a 2012. január 01-jén 
életbe lépett államháztartási törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet adott okot. Ez a részben önálló intézmények gazdálkodásával 
összefüggésben elvégzendő feladatokról szól, ebben történt egy kisebb változás a 
részben önálló intézmények tekintetében, ugyanis az államháztartási törvény az 
előirányzatai felett teljes jogot ad az intézményvezetőknek a gazdálkodás terén. A 
korábbi együttműködési megállapodásban részben részjogkörrel rendelkezett bizonyos 
előirányzatok felett az intézményvezető.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a bizottsági elnököket, a képviselő társaimat, hogy van-e szóbeli 

kiegészítésük?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta, egy meglévő együttműködési megállapodás módosításáról 

beszélünk, a nagy része már megvolt. A pénzügyi iroda vezetője elmondta, hogy egy-
két részletben, amit a törvény előír, azokat kellett megváltoztatni. A bizottság tárgyalta 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó 
önállóan működő Általános Művelődési Központ által kötendő munkamegosztási 
megállapodásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő Általános 
Művelődési Központ által kötendő munkamegosztási megállapodást – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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32/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzá tartozó önállóan működő Tiszacsegei Általános Művelődési Központ közötti 
gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását érintő 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási 
megállapodásban foglaltakat jogszabályi felhatalmazással 2012. március 01-i hatállyal 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodáson a 
jóváhagyó záradékot a Képviselő-testület nevében aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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Ikt.szám:                  /2012 
 

 
 
 
 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv 

és Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 
közötti munkamegosztásról 
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MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal), mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve, valamint a hozzá tartozó Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 
között, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását érintő munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjének szabályozása céljából, az államháztartásról szóló 2011. évi 
törvény CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.), az államháztartásról szóló  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az 
intézmények alapító okiratát jóváhagyó képviselő-testületi határozatok alapján. 

 

I. Az együttműködés általános szempontjai 

 
1. A Hivatal és a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ együttműködésének célja a 

hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeinek 
megteremtése. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 
gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. [Ávr. 8.§ (2)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által 
az önállóan működő költségvetési szerv számára a 10.§ szerint ellátott feladatok 
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban 
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv 
érdekében használ fel. 

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok 
takarékos felhasználását.] 

3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amit e megállapodás meghatároz, köteles a 
Hivatal ellátni. 

4. A Hivatal a Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája (továbbiakban: 
pénzügyi iroda) útján biztosítja a gazdálkodási feladatok ellátását. 

5. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése a Hivatalnál történik. 
6. A főkönyvi könyvelést a Hivatal pénzügyi irodája vezeti a TTG főkönyvi programban. 
7. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ által teljesített adatszolgáltatások 

valódiságáért az intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-
szolgáltatások tekintetében a Hivatal. 

8.  A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ és a Hivatal pénzügyi irodája között 
úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből 
megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és 
kinek adta át ügyintézés végett. 

9. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ önálló bankszámlával és adószámmal 
rendelkezik. 
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10. A Hivatal pénzügyi irodája a bankszámla mellett vezetett analitikus nyilvántartásban 
naprakészen vezeti a számlaforgalmat, melyet heti rendszerességgel megküld az 
intézményvezető részére. 

11. A kifizetések teljesítésére a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ előleget 
igényelhetnek, amelyet a pénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott 
bizonylatok biztosításával használnak fel. Az általuk beszedett bevételeket kötelesek 
1 munkanapon belül a folyószámlájukra, vagy a házi pénztárukba befizetni. 

12. A Hivatal pénzügyi irodája az alább felsorolt általa, kibocsátott szabályzatokat 
kiterjeszti a Tiszacsegei Általános Művelődési Központra: 

a. Számviteli politika 
b. Eszköz-forrás értékelésének szabályzata 
c. Számlarend 
d. Leltározási, selejtezési szabályzat 
e. Pénzkezelési szabályzat 

13. A fentieken túl a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ vezetője belső 
szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, 
jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így 

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. a 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. [Ávr. 13. 
bek. (2) pon.] 
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II. A pénzügyi-gazdasági feladatok végrehajtásának részletes szabályai 

 

1. Az éves költségvetés tervezése 

A  Hivatal pénzügyi irodája: 

- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalást a jegyző és a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ intézményvezetője között, a hatáskörében lévő információkat 
ehhez rendelkezésre bocsátja, a tárgyalásokról írásos dokumentumot készít, 

- segíti az intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve a feltétel rendszerének a meghatározását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
intézményvezetőkkel együttműködve információkat szolgáltat, 

- a költségvetési rendelet elfogadása után a pénzügyi vezető értesíti a Tiszacsegei 
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy számukra milyen 
előirányzatokkal történt az intézményi költségvetés jóváhagyása. Felfekteti és vezeti 
az előirányzat-nyilvántartásokat. 

A költségvetés tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének határidejét a jegyző, 
utasításban állapítja meg. 

A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ feladata: 

- szakmai vezető megfogalmazza a következő évre vonatkozó szakmai célkitűzéseiket 
és azokat betervezik a pénzügyi előirányzatok közé. 

- elkészíti a költségvetési szerv személyi juttatásai jogcím szerinti bontását, alátámasztó 
számítással, rövid szöveges indoklással, és eljuttatja a pénzügyi iroda részére. 

- a pénzügyi iroda rendelkezésére bocsátja a szakfeladatrend szerinti mutatók 
állományát és értékeit. 

 
2. A költségvetési előirányzatok módosítása 

Az egyes előirányzatok az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megfogalmazottak 
szerint módosíthatók. 

- Saját hatáskörben történő előirányzat módosítás esetén az intézményvezető – a 
Pénzügyi iroda vezetőjének tájékoztatása mellett - írásban jelzi a jegyzőnek a 
módosítás szükségességét. A dokumentumban szerepeltetni kell az érintett 
szakfeladat(ok) számát, megnevezését, az átcsoportosítást érintő kiadási nem(ek)et, 
a pontos összeget. 

- A Hivatal gondoskodik a kezdeményezett módosítások szabályszerűségének 
felülvizsgálatáról, nyilvántartásba történő felvezetéséről. 
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- Az önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokról a Hivatal pénzügyi 
irodája 10 napon belül értesíti a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 
vezetőjét. 

- A Hivatal az előirányzat-módosításokat átvezeti a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ előirányzat-nyilvántartásán és havonta egyezteti a 
változásokat az intézményvezetőkkel. 

 

3. Finanszírozás 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei között a finanszírozás kincstári típusú 
finanszírozási rendszer szerint működik. A finanszírozás havi ütemezés szerint nettó módon 
jut el a Tiszacsegei Általános Művelődési Központhoz, finanszírozási ütemterv alapján. A 
finanszírozási ütemterv elkészítése a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata. Az ütemterv 
elkészítésekor figyelemmel kell lenni a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 
ütemezhető saját bevételeire, a központi támogatások ütemére, valamint az önkormányzat 
sajátos bevételeinek (adóbevételek) időszakos beérkezésére (március 15 és szeptember 15). 

Az intézmény részére finanszírozást minden hónap első munkanapján biztosít az 
önkormányzat. 

A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ az önkormányzati támogatást – 
intézményfinanszírozást - a tényleges kiadásaik mértékéig vehetik igénybe, a szabad 
pénzeszközökkel átmenetileg sem rendelkeznek. 

 

4. A pénzellátás módja, a pénzkezelés 

Tiszacsegei Általános Művelődési Központnál a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése 
készpénzben vagy banki átutalással történhet. 

Az intézmény által készpénzben beszedett bevételek saját gazdálkodása teljesítésére 
nem fordíthatók, azt naponta köteles az intézmény házi pénztárába, vagy a saját 
bankszámlájára befizetni. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló pénztárral 
rendelkezik, melynek vezetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik 
elkülönített módon. 

a) Készpénzforgalom, a készpénzkezelés rendje 

A készpénzkezelés rendjét a Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, amely teljes 
részletezettséggel szabályozza a pénzkezelést és a házipénztár működését. 

Készpénzben történő kifizetések teljesítéséhez az intézmény elszámolásra kiadott 
pénzeszközt (vásárlási előleget) igényelhet. A vásárlási előleg felvételéhez a Tiszacsegei 
Általános Művelődési Központ vezetője az igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal 
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korábban jelzi - a pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru 
igény nyomtatványt kitöltve – a Hivatal pénzügyi irodája felé. Ettől eltérni csak sürgős és 
indokolt esetben lehet. A pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott 
köztisztviselő jogosult a készpénz felvételi igény átvételére. 

A felvett összeggel 10 napon belül az intézmény köteles elszámolni. Az 
elszámolásra felvett készpénzelőleg kezeléséért az intézmény e feladattal 
megbízott dolgozója a felelős. A felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven 
történik. A rovatelszámolási ívet 2 példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá 
az elszámolni kívánt számlákat. A Hivatal pénzügyi irodájánál az érvényesítési 
feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az elszámolás átvételére, mely során 
ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a rovatelszámolási íven. 

 
b) Bankforgalom 

A folyószámlaforgalmat a Hivatal Pénzügyi irodája bonyolítja az OTP Bank Nyrt és a 
Polgármesteri Hivatal között kiépített OTP Elektra ügyfélterminálon keresztül. Az 
átutalások ügyfélterminálon történő rögzítését követően az előkészített utalások listáját 
meg kell küldeni a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének 
aláírás végett. Az ügyfélterminálon történő rögzítést oly módon kell elvégezni (értéknapos 
utalás használata), hogy az aláírt bizonylat visszaérkezzen a Hivatal pénzügyi irodájához 
az utalást megelőző napon. 

 

5. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai 
teljesítés igazolás 

5.1. Kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása 

5.1.1 Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) 
bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére 
fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – 
vállalásról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont] 

5.1.2 Tiszacsegei Általános Művelődési Központ a költségvetése előirányzatainak terhére 
kötelezettségvállalási joggal rendelkezik. Kötelezettségvállalásra Tiszacsegei 
Általános Művelődési Központ vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy jogosult.  

5.1.3 Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések 
teljesítéséhez, amelyek gazdasági eseményenként a százezer forintot nem érik el, 
pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy az Áht. 36 § (2) 
bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 
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5.1.4 A kötelezettségvállalás az intézményekben rendszeresített megrendelő 
nyomtatványnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetés szerv pénzügyi 
vezetője részére történő átadásával kezdeményezhető. 

 

 

5.2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

5.2.1 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.]   

5.2.2 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 
arról, hogy  

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett 
és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.[Ávr. 

54.§ (1) bek.] 

5.2.3 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Ávr. 54.§ (1) bekezdésében előírtaknak, 
a pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a 
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. [Ávr. 54.§ (3) bek.] 

5.2.4 Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e 
tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni 
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. [Ávr. 54.§ (4) bek.] 

5.2.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55.§ (1) 
bek.]  

5.2.6 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt 
személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított 
személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy 
legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli 
képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.3.  Teljesítés igazolása 
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5.3.1 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell 
a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57.§ (1) 
bek.] 

5.3.2 A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek 
meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét. [Ávr. 57.§ (2) 
bek.] 

5.3.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57.§ (3) bek.] 

5.3.4 A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, 
vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57.§ (4) bek.]  

5.4.  Érvényesítés 

5.4.1 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., 
az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58.§ (1) bek.] 

5.4.2 Ha az érvényesítő a 4.1 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható 
meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58.§ (2) bek.] 

5.4.3 Az érvényesítés az 5.3 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

5.4.4 Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

5.4.5 Az érvényesítésre jogosult személyeket a jegyző írásban jelöli ki. Az érvényesítésre 
feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli 
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-
számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.5. Az utalványozási jogkör gyakorlása, az utalványozás menete 

5.5.1 A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére – 
a továbbiakban utalványozásra – a kötelezettségvállaló, a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ vezetője, vagy az általa írásban megjelölt személy jogosult.   

5.5.2 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 
utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59.§ (4) bekezdésére figyelemmel 
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szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

5.5.3 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 

a) az „utalvány” szót, 
b) a költségvetési évet, 
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
f)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
h) a megállapodás 4.4 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Hivatal pénzügyi irodájának a  feladata, melynek az 
előállítása a CORSO programban történik. 

 
5.5.4 Nem kell utalványozni 

a) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített 
számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, 
valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, 

c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti 
lebonyolítási számláról történő kifizetését, és  

d) a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő 
átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő 
kifizetéseket.[Ávr. 59.§(5) bek.] 

 
A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre 
és az utalványozásra jogosultak nevét és aláírásának mintáját a munkamegosztási 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza. 
 

III. Számviteli feladatok ellátása 
 

1. Főkönyvi könyvelés 
 

1.1 Tiszacsegei Általános Művelődési Központ pénzforgalmi kettős könyvelése a Hivatal 
pénzügyi irodájának a feladata, mely feladat a TTG program alkalmazásával történik. 

1.2 Tiszacsegei Általános Művelődési Központ az átutaláshoz kapcsolódó számviteli 
bizonylatait a Hivatal pénzügyi irodája részére a szükséges mellékletekkel 
haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány elszámolásakor köteles 
megküldeni. 

1.3 A főkönyvi adatszolgáltatást a Hivatal pénzügyi irodája biztosítja: 
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- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, az önállóan működő költségvetési szerv felé. 
 

2. Az analitikus nyilvántartások vezetése 

A feladat ellátását a gazdálkodási jogkörök gyakorlására, az ésszerűségi szempontokra, 
továbbá a mérleg leltári alátámasztásának valóságnak megfelelő és teljes körű biztosítására 
figyelemmel kell megszervezni. 

A kialakított rendszer egyik legfontosabb alapeleme, hogy oda kell telepíteni a feladatot, 
ahol az információ keletkezik, illetve ahol a legkedvezőbb feltételek mellett végezhető. 

 

Az analitikus nyilvántartások vezetésének rendje: 

Analitikus nyilvántartás Polgármesteri Hivatal Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ 

Kötelezettségvállalás a Pénzügyi iroda 
érvényesítés feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Tárgyi eszköz 
nyilvántartás 

a Hivatal tárgyi eszköz 
nyilvántartásának 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

 

Kisértékű tárgyi eszköz és 
szakmai anyag 

 a kisértékű tárgyi eszköz 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

Pályázatokra vonatkozó 
nyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Létszám, munkaügyi és 
bérnyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Normatív finanszírozás 
alapjául szolgáló 
nyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Szigorú számadású 
nyomtatványok 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Előirányzat nyilvántartás a Pénzügyi iroda e feladattal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Bankszámlaforgalom 
nyilvántartása 

a Pénzügyi iroda 
érvényesítési feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

 

3. A költségvetési beszámoló készítése 
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Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Hivatal pénzügyi irodája végzi, az 
előirányzatok felhasználására és gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési 
beszámolási kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás 
szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII.24.) Korm.rendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget. 

A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi költségvetési 
beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a Hivatal pénzügyi irodája 
végzi, és elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága részére. 

A mérleg összeállításához a Hivatal pénzügyi irodája által meghatározott módon a 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ az alábbi adatokat szolgáltatja: 

- feladatmutatók, 
- leltár, 
- létszámadatok. 

Az adatszolgáltatási kör a jogszabályi változások, a fenntartó igénye és az a Hivatal 
pénzügyi irodájának előírásai szerint módosulhat. 

Tiszacsegei Általános Művelődési Központ a mérleg összeállításához szükséges adatokat 
január 10-ig átadja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv részére. 

 

IV.  Az üzemeltetési-fenntartási, valamint a felújítási-beruházási  
tevékenységek tervezése és lebonyolítása 

 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ köteles az üzemeltetési-fenntartási, 
valamint felújítási-beruházási műveleti igényüket a tárgyévet megelőző október 
31-ig felmérni és a műszaki és pénzügyi információkat a Hivatal pénzügyi 
irodavezetőjének átadni. 

 
V. Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása 

 
Az intézmények által kezelt vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelete 
alapján kell ellátni az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 
szerveknél is. 

VI. Záró rendelkezések 
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1. A megállapodást aláíró feleknek az együttműködés során minden esetben be kell tartani a 
gazdálkodás szabályozására vonatkozó törvényeket, szakmai és önkormányzati 
rendelkezéseket. 

2. A megállapodásban résztvevő vezetők anyagilag és erkölcsileg felelnek saját szervezetük 
feladatkörébe tartozó tevékenységeikért és e körben jogosultak intézkedéseket kiadni, 
adatszolgáltatásokat bekérni és a feladatok megvalósulását ellenőrizni. 

3. A megállapodást aláíró szervezetek vezetői személyes együttműködésükkel is biztosítják e 
megállapodásban foglaltak érvényre jutását. 

4. Ez a megállapodás 2012. március 01. napján lép hatályba. 

Tiszacsege, 2012. február 23. 

……………………………………….   …………………………………… 
           Füzesiné Nagy Zita                Tóth Imre 
Tiszacsege Város Önkormányzatának   Tiszacsegei Általános Művelődési 
            Polgármesteri Hivatala             Központ 
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012. (III.01.) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2012. március 01. 
        ………………………………….. 
         Szilágyi Sándor  
         polgármester 
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Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó 
önállóan működő Városi Óvoda és Bölcsőde által kötendő munkamegosztási 
megállapodásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő Városi 
Óvoda és Bölcsőde által kötendő munkamegosztási megállapodást – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

33/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzá tartozó önállóan működő Városi Óvoda és Bölcsőde közötti pénzügyi-gazdasági 
feladatok ellátását érintő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
munkamegosztási megállapodásban foglaltakat jogszabályi felhatalmazással 2012. 
március 01-i hatállyal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodáson a 
jóváhagyó záradékot a Képviselő-testület nevében aláírja. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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Ikt.szám:                /2012 
 
 
 
 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv 

és Városi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti 
munkamegosztásról 
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MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal), mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve, valamint a hozzá tartozó Városi Óvoda és Bölcsőde pénzügyi-
gazdasági feladatok ellátását érintő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének 
szabályozása céljából, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 
(továbbiakban:Áht.), az államháztartásról szóló  törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az intézmények alapító okiratát 
jóváhagyó képviselő-testületi határozatok alapján. 

 

VII. Az együttműködés általános szempontjai 

 
14. A Hivatal és a Városi Óvoda és Bölcsőde együttműködésének célja a hatékony, 

szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése. 
15. Az együttműködés nem csorbíthatja Városi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási, 

szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. [Ávr. 8.§ 
(2)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő 
költségvetési szerv számára a 10.§ szerint ellátott feladatok fedezetéül az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített 
előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében 
használ fel. 

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok 
takarékos felhasználását.] 

16. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amit e megállapodás meghatároz, köteles a 
Hivatal ellátni. 

17. A Hivatal a Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája (továbbiakban: 
pénzügyi iroda) útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás 
feltételeit. 

18. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése a Hivatalnál történik. 
19. A főkönyvi könyvelést a Hivatal pénzügyi irodája vezeti a TTG főkönyvi 

programban. 
20. A Városi Óvoda és Bölcsőde által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját 

nyilvántartási rendszerénél az intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi 
információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal. 

21.  A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a 
Városi Óvoda és Bölcsőde, és Hivatal pénzügyi irodája között úgynevezett számla 
átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett 
iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 
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22. A Városi Óvoda és Bölcsőde önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik. 
23. A Hivatal pénzügyi irodája a bankszámla mellett vezetett analitikus nyilvántartásban 

naprakészen vezeti a számlaforgalmat, melyet heti rendszerességgel megküld az 
intézményvezető részére. 

24. A kifizetések teljesítésére a Városi Óvoda és Bölcsőde előleget igényelhetnek, melyet 
a pénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott bizonylatok biztosításával 
használnak fel. Az általuk beszedett bevételeket kötelesek 1 munkanapon belül a 
folyószámlájukra befizetni. 

25. A Hivatal pénzügyi irodája az alább felsorolt általa kibocsátott szabályzatokat 
terjeszti ki a Városi Óvoda és Bölcsőde: 

a. Számviteli politika 
b. Eszköz-forrás értékelésének szabályzata 
c. Számlarend 
d. Leltározási, selejtezési szabályzat 
e. Pénzkezelési szabályzat 

26. A fentieken túl a Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője belső szabályzatban rendezi a 
működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott 
kérdéseket, így 

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 (belső kontroll) teljesítésével kapcsolatos belső 
előírásokat, feltételeket, 

b. a 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. [Ávr. 13. 
bek. (2) pon.] 
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VIII. A pénzügyi-gazdasági feladatok végrehajtásának részletes szabályai 

 

1. Az éves költségvetés tervezése 

A  Hivatal pénzügyi irodája: 

- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalást a jegyző és a Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője között, a hatáskörében lévő információkat ehhez rendelkezésre 
bocsátja, a tárgyalásokról írásos dokumentumot készít, 

- segíti az intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve a feltétel rendszerének a meghatározását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
intézményvezetőkkel együttműködve információkat szolgáltat, 

- a költségvetési rendelet elfogadása után a pénzügyi vezető értesíti a Városi Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy számukra milyen előirányzatokkal történt az 
intézményi költségvetés jóváhagyása. Felfekteti és vezeti az előirányzat-
nyilvántartásokat. 

A költségvetés tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének határidejét a jegyző utasításban 
állapítja meg. 

A Városi Óvoda és Bölcsőde feladata: 

- szakmai vezető megfogalmazza a következő évre vonatkozó szakmai célkitűzéseiket 
és azokat betervezik a pénzügyi előirányzatok közé. 

- elkészíti a költségvetési szerv személyi juttatásai jogcím szerinti bontását, alátámasztó 
számítással, rövid szöveges indoklással, és eljuttatja a pénzügyi iroda részére. 

- a pénzügyi iroda rendelkezésére bocsátja a szakfeladatrend szerinti mutatók 
állományát és értékeit. 

 
2. A költségvetési előirányzatok módosítása 

Az egyes előirányzatok az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megfogalmazottak 
szerint módosíthatók. 

- Saját hatáskörben történő előirányzat módosítás esetén az intézményvezető – a 
Pénzügyi iroda vezetőjének tájékoztatása mellett - írásban jelzi a Polgármesteri 
Hivatal vezetőjének a módosítás szükségességét. A dokumentumban szerepeltetni 
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kell az érintett szakfeladat(ok) számának, megnevezésének, az átcsoportosítást 
érintő kiadási nem(ek)et, a pontos összeget. 

- A Hivatal gondoskodik a kezdeményezett módosítások szabályszerűségének 
felülvizsgálatáról, nyilvántartásba történő felvezetéséről. 

- Az önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokról a Hivatal Pénzügyi 
irodája 10 napon belül értesíti a Városi Óvoda és Bölcsőde vezetőjét. 

- A Hivatal az előirányzat-módosításokat átvezeti a Városi Óvoda és Bölcsőde 
előirányzat-nyilvántartásán és havonta egyezteti a változásokat az 
intézményvezetőkkel. 

 

3. Finanszírozás 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei között kincstári típusú finanszírozási 
rendszer szerint működik. A finanszírozás havi ütemezés szerint nettó módon jut el a Városi 
Óvoda és Bölcsődéhez, finanszírozási ütemterv alapján. A finanszírozási ütemterv elkészítése 
a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata. Az ütemterv elkészítésekor figyelemmel kell lenni a 
Városi Óvoda és Bölcsőde ütemezhető saját bevételeire, a központi támogatások ütemére, 
valamint az önkormányzat sajátos bevételeinek (adóbevételek) időszakos beérkezésére 
(március 15 és szeptember 15). 

Az intézmény részére finanszírozást minden hónap első munkanapján biztosít az 
önkormányzat. 

A Városi Óvoda és Bölcsőde az önkormányzati támogatást – intézményfinanszírozást - a 
tényleges kiadásaik mértékéig vehetik igénybe, a szabad pénzeszközökkel átmenetileg sem 
rendelkeznek. 

 

4. A pénzellátás módja, a pénzkezelés 

A Városi Óvoda és Bölcsődénél a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése készpénzben 
vagy banki átutalással történhet. 

Az intézmény által készpénzben beszedett bevételek saját gazdálkodása teljesítésére 
nem fordíthatók, azt naponta köteles az intézmény házi pénztárába, vagy a saját 
bankszámlájára befizetni. A Városi Óvoda és Bölcsőde önálló házi pénztárral 
rendelkezik, melynek vezetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik 
elkülönített módon. 

a) Készpénzforgalom, a készpénzkezelés rendje 

A készpénzkezelés rendjét a Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, amely teljes 
részletezettséggel szabályozza a pénzkezelést és a házipénztár működését. 
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Készpénzben történő kifizetések teljesítéséhez az intézmény elszámolásra kiadott 
pénzeszközt (vásárlási előleget) igényelhet. A vásárlási előleg felvételéhez a Városi Óvoda 
és Bölcsőde vezetője igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal korábban jelzi - a 
pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru igény 
nyomtatványt kitöltve – a Hivatal pénzügyi irodája felé. Ettől eltérni csak sürgős és 
indokolt esetben lehet. A pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott 
köztisztviselő jogosult a készpénz felvételi igény átvételére. 

A felvett összeggel 10 napon belül az intézmény köteles elszámolni. Az 
elszámolásra felvett készpénzelőleg kezeléséért az intézmény e feladattal 
megbízott dolgozója a felelős. A felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven 
történik. A rovatelszámolási ívet 2 példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá 
az elszámolni kívánt számlákat. A Hivatal pénzügyi irodájánál az érvényesítési 
feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az elszámolás átvételére, mely során 
ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a rovatelszámolási íven. 

 
b) Bankforgalom 

A folyószámlaforgalmat a Hivatal Pénzügyi irodája bonyolítja az OTP Bank Nyrt és a 
Polgármesteri Hivatal között kiépített OTP Elektra ügyfélterminálon keresztül. Az 
átutalások ügyfélterminálon történő rögzítését követően az előkészített utalások listáját 
meg kell küldeni a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének aláírás végett. Az 
ügyfélterminálon történő rögzítést oly módon kell elvégezni (értéknapos utalás használata), 
hogy az aláírt bizonylat visszaérkezzen a Hivatal pénzügyi irodájához az utalást megelőző 
napon. 

 

5. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai 
teljesítés igazolás 

5.1. Kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása 

5.1.1 Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) 
bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére 
fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – 
vállalásról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont] 

5.1.2 A Városi Óvoda és Bölcsőde a költségvetése előirányzatainak terhére 
kötelezettségvállalási joggal rendelkezik. Kötelezettségvállalásra Városi Óvoda és 
Bölcsőde vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.  

5.1.3 Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések 
teljesítéséhez, amelyek gazdasági eseményenként a százezer forintot nem érik el, 
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pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy az Áht. 36 § (2) 
bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

5.1.4 A kötelezettségvállalás az intézményekben rendszeresített megrendelő 
nyomtatványnak a Hivatal pénzügyi irodájának vezetője részére történő átadásával 
kezdeményezhető. 

 

 

5.2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

5.2.1 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.]   

5.2.2 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 
arról, hogy  

d) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett 
és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

e) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
f) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.[Ávr. 

54.§ (1) bek.] 

5.2.3 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Ávr. 54.§ (1) bekezdésében előírtaknak, 
a pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a 
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. [Ávr. 54.§ (3) bek.] 

5.2.4 Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e 
tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni 
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. [Ávr. 54.§ (4) bek.] 

5.2.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55.§ (1) 
bek.]  

5.2.6 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt 
személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított 
személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy 
legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli 
képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 
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5.3.  Teljesítés igazolása 

5.3.1 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell 
a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57.§ (1) 
bek.] 

5.3.2 A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek 
meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét. [Ávr. 57.§ (2) 
bek.] 

5.3.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57.§ (3) bek.] 

5.3.4 A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, 
vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57.§ (4) bek.] 

5.4.  Érvényesítés 

5.4.1 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., 
az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58.§ (1) bek.] 

5.4.2 Ha az érvényesítő a 4.1 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható 
meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58.§ (2) bek.] 

5.4.3 Az érvényesítés az 5.3 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

5.4.4 Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

5.4.5 Az érvényesítésre jogosult személyeket a jegyző írásban jelöli ki. Az érvényesítésre 
feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli 
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-
számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.5. Az utalványozási jogkör gyakorlása, az utalványozás menete 

5.5.1 A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére – 
a továbbiakban utalványozásra – a kötelezettségvállaló, Városi Óvoda és Bölcsőde 
vezetője, vagy az általa írásban megjelölt személy jogosult.   

5.5.2 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 
utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59.§ (4) bekezdésére figyelemmel 
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szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

5.5.3 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 

i) az „utalvány” szót, 
j) a költségvetési évet, 
k) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
l) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
m) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
n)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
o) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
p) a megállapodás 4.4 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata, melynek az 
előállítása a CORSO programban történik. 

 
5.5.4 Nem kell utalványozni 

e) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített 
számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, 
valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

f) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, 

g) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti 
lebonyolítási számláról történő kifizetését, és  

h) a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő 
átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő 
kifizetéseket.[Ávr. 59.§(5) bek.] 

 
A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre 
és az utalványozásra jogosultak nevét és aláírásának mintáját a munkamegosztási 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza. 

 
IX. Számviteli feladatok ellátása 

 
 

1. Főkönyvi könyvelés 
 

1.4 A Városi Óvoda és Bölcsőde pénzforgalmi kettős könyvelése a Hivatal pénzügyi 
irodájának a feladata, mely feladat a TTG program alkalmazásával történik. 

1.5 A Városi Óvoda és Bölcsőde az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a 
Hivatal pénzügyi irodája részére a szükséges mellékletekkel haladéktalanul megküldi. 
A készpénzes számláit az ellátmány elszámolásakor köteles megküldeni. 

1.6 A főkönyvi adatszolgáltatást a Hivatal pénzügyi irodája biztosítja: 



59 

 

- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, az önállóan működő költségvetési szerv felé. 
 
 

2. Az analitikus nyilvántartások vezetése 

A feladat ellátását a gazdálkodási jogkörök gyakorlására, az ésszerűségi szempontokra, 
továbbá a mérleg leltári alátámasztásának valóságnak megfelelő és teljes körű biztosítására 
figyelemmel kell megszervezni. 

A kialakított rendszer egyik legfontosabb alapeleme, hogy oda kell telepíteni a feladatot, 
ahol az információ keletkezik, illetve ahol a legkedvezőbb feltételek mellett végezhető. 

Az analitikus nyilvántartások vezetésének rendje: 

Analitikus nyilvántartás Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda és Bölcsőde  
Kötelezettségvállalás a Pénzügyi iroda 

érvényesítés feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Tárgyi eszköz 
nyilvántartás 

a Hivatal tárgyi eszköz 
nyilvántartásának 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

 

Kisértékű tárgyi eszköz és 
szakmai anyag 

 a kisértékű tárgyi eszköz 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

Pályázatokra vonatkozó 
nyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Létszám, munkaügyi és 
bérnyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Normatív finanszírozás 
alapjául szolgáló 
nyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Szigorú számadású 
nyomtatványok 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Előirányzat nyilvántartás a Pénzügyi iroda e feladattal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Bankszámlaforgalom 
nyilvántartása 

a Pénzügyi iroda 
érvényesítési feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

 

3. A költségvetési beszámoló készítése 

Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Hivatal pénzügyi irodája végzi, az 
előirányzatok felhasználására és gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési 
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beszámolási kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az 
államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget. 

A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi költségvetési 
beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a Hivatal pénzügyi irodája 
végzi, és elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága részére. 

A mérleg összeállításához a Hivatal pénzügyi irodája által meghatározott módon a Városi 
Óvoda és Bölcsőde az alábbi adatokat szolgáltatja: 

- feladatmutatók, 
- leltár, 
- létszámadatok. 

Az adatszolgáltatási kör a jogszabályi változások, a fenntartó igénye és az a Hivatal 
pénzügyi irodájának előírásai szerint módosulhat. 

A Városi Óvoda és Bölcsőde a mérleg összeállításához szükséges adatokat január 10-ig 
átadja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv részére. 

 

X.  Az üzemeltetési-fenntartási, valamint a felújítási-beruházási  
tevékenységek tervezése és lebonyolítása 

 
A Városi Óvoda és Bölcsőde köteles az üzemeltetési-fenntartási, valamint 
felújítási-beruházási műveleti igényüket a tárgyévet megelőző október 31-ig 
felmérni és a műszaki és pénzügyi információkat a Hivatal pénzügyi 
irodavezetőjének átadni. 

 
XI. Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása 

 
Az intézmények által kezelt vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelete 
alapján kell ellátni az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 
szerveknél is. 

 

XII. Záró rendelkezések 

1. A megállapodást aláíró feleknek az együttműködés során minden esetben be kell tartani a 
gazdálkodás szabályozására vonatkozó törvényeket, szakmai és önkormányzati 
rendelkezéseket. 
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2. A megállapodásban résztvevő vezetők anyagilag és erkölcsileg felelnek saját szervezetük 
feladatkörébe tartozó tevékenységeikért és e körben jogosultak intézkedéseket kiadni, 
adatszolgáltatásokat bekérni és a feladatok megvalósulását ellenőrizni. 

3. A megállapodást aláíró szervezetek vezetői személyes együttműködésükkel is biztosítják e 
megállapodásban foglaltak érvényre jutását. 

4. Ez a megállapodás 2012. március 01. napján lép hatályba. 

Tiszacsege, 2012. február 23. 

 

……………………………………….   …………………………………… 
           Füzesiné Nagy Zita            Kótiné Losonczi Zsuzsanna 
Tiszacsege Város Önkormányzatának         Városi Óvoda és Bölcsőde 
            Polgármesteri Hivatala              
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012. (III.01.) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2012. március 01. 
        ………………………………….. 
         Szilágyi Sándor  
         polgármester 
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Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó 
önállóan működő Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet által kötendő 
munkamegosztási megállapodásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet által kötendő munkamegosztási 
megállapodást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

34/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzá tartozó önállóan működő Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet közötti 
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását érintő munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásban foglaltakat jogszabályi 
felhatalmazással 2012. március 01-i hatállyal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodáson a 
jóváhagyó záradékot a Képviselő-testület nevében aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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Ikt.szám:              /2012 
 

 
 
 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv 

és Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervet, mint önállóan működő költségvetési 
szerv közötti munkamegosztásról 
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MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött a Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal), mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve, valamint a hozzá tartozó Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 
Szervet pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását érintő munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjének szabályozása céljából, az államháztartásról szóló 2011. évi 
törvény CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.), az államháztartásról szóló  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az 
intézmények alapító okiratát jóváhagyó képviselő-testületi határozatok alapján. 

 

XIII. Az együttműködés általános szempontjai 

 
27. A Hivatal és a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet együttműködésének 

célja a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti 
feltételeinek megteremtése. 

28. Az együttműködés nem csorbíthatja a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. [Ávr. 8.§ (2)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által 
az önállóan működő költségvetési szerv számára a 10.§ szerint ellátott feladatok 
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban 
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv 
érdekében használ fel. 

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok 
takarékos felhasználását.] 

29. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amit e megállapodás meghatároz, köteles a 
Hivatal ellátni. 

30. A Hivatal a Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája (továbbiakban: 
pénzügyi iroda) útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás 
feltételeit. 

31. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése a Hivatalnál történik. 
32. A főkönyvi könyvelést a Hivatal pénzügyi irodája vezeti a TTG főkönyvi 

programban. 
33. A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet által teljesített adatszolgáltatások 

valódiságáért az intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-
szolgáltatások tekintetében a Hivatal. 

34.  A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, és Hivatal pénzügyi irodája között 
úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből 
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megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és 
kinek adta át ügyintézés végett. 

35. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet önálló bankszámlával és adószámmal 
rendelkezik. 

36. A Hivatal pénzügyi irodája a bankszámla mellett vezetett analitikus nyilvántartásban 
naprakészen vezeti a számlaforgalmat, melyet heti rendszerességgel megküld az 
intézményvezető részére. 

37. A kifizetések teljesítésére a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet előleget 
igényelhetnek, amelyet a pénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott 
bizonylatok biztosításával használnak fel. Az általuk beszedett bevételeket kötelesek 
1 munkanapon belül a folyószámlájukra befizetni. 

38. A Hivatal pénzügyi irodája az alább felsorolt általa kibocsátott szabályzatokat 
terjeszti ki a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetre: 

a. Számviteli politika 
b. Eszköz-forrás értékelésének szabályzata 
c. Számlarend 
d. Leltározási, selejtezési szabályzat 
e. Pénzkezelési szabályzat 

39. A fentieken túl a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetője belső 
szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, 
jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így 

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 (belső kontroll) teljesítésével kapcsolatos belső 
előírásokat, feltételeket, 

b. a 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. [Ávr. 13. 
bek. (2) pon.] 
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XIV. A pénzügyi-gazdasági feladatok végrehajtásának részletes szabályai 

 

1. Az éves költségvetés tervezése 

A  Hivatal pénzügyi irodája: 

- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalást a jegyző és a Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet intézményvezetője között, a hatáskörében lévő információkat 
ehhez rendelkezésre bocsátja, a tárgyalásokról írásos dokumentumot készít, 

- segíti  az intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve a feltétel rendszerének a meghatározását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
intézményvezetőkkel együttműködve információkat szolgáltat, 

- a költségvetési rendelet elfogadása után a pénzügyi vezető értesíti a Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetőjét, hogy számukra milyen 
előirányzatokkal történt az intézményi költségvetés jóváhagyása. Felfekteti és vezeti 
az előirányzat-nyilvántartásokat. 

A költségvetés tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének határidejét a jegyző, 
utasításban állapítja meg. 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet feladata: 

- szakmai vezető megfogalmazza a következő évre vonatkozó szakmai célkitűzéseiket 
és azokat betervezik a pénzügyi előirányzatok közé. 

- elkészíti a költségvetési szerv személyi juttatásai jogcím szerinti bontását, alátámasztó 
számítással, rövid szöveges indoklással, és eljuttatja a pénzügyi iroda részére. 

- a pénzügyi iroda rendelkezésére bocsátja a szakfeladatrend szerinti mutatók 
állományát és értékeit. 

 
2. A költségvetési előirányzatok módosítása 

Az egyes előirányzatok az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megfogalmazottak 
szerint módosíthatók. 

- Saját hatáskörben történő előirányzat módosítás esetén az intézményvezető – a 
Pénzügyi iroda vezetőjének tájékoztatása mellett - írásban jelzi a Polgármesteri 
Hivatal vezetőjének a módosítás szükségességét. A dokumentumban szerepeltetni 
kell az érintett szakfeladat(ok) számát, megnevezését, az átcsoportosítást érintő 
kiadási nem(ek)et, a pontos összeget. 

- A Hivatal gondoskodik a kezdeményezett módosítások szabályszerűségének 
felülvizsgálatáról, nyilvántartásba történő felvezetéséről. 
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- Az önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokról a Hivatal Pénzügyi 
irodája 10 napon belül értesíti a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
vezetőjét. 

- A Hivatal az előirányzat-módosításokat átvezeti a Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet előirányzat-nyilvántartásán és havonta egyezteti a 
változásokat az intézményvezetőkkel. 

 

3. Finanszírozás 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei között kincstári típusú finanszírozási 
rendszer szerint működik. A finanszírozás havi ütemezés szerint nettó módon jut el az 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezethez, finanszírozási ütemterv alapján. A 
finanszírozási ütemterv elkészítése a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata. Az ütemterv 
elkészítésekor figyelemmel kell lenni a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
ütemezhető saját bevételeire, a központi támogatások ütemére, valamint az önkormányzat 
sajátos bevételeinek (adóbevételek) időszakos beérkezésére (március 15 és szeptember 15). 

Az intézmény részére finanszírozást minden hónap első munkanapján biztosít az 
önkormányzat. 

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet az önkormányzati támogatást – 
intézményfinanszírozást - a tényleges kiadásaik mértékéig vehetik igénybe, a szabad 
pénzeszközökkel átmenetileg sem rendelkeznek. 

 

4. A pénzellátás módja, a pénzkezelés 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél a bevételek beszedése, a kiadások 
teljesítése készpénzben vagy banki átutalással történhet. 

Az intézmény által készpénzben beszedett bevételek saját gazdálkodása teljesítésére 
nem fordíthatók, azt naponta köteles az intézmény házi pénztárába, vagy a saját 
bankszámlájára befizetni. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló pénztárral 
rendelkezik, melynek vezetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik 
elkülönített módon. 

a) Készpénzforgalom, a készpénzkezelés rendje 

A készpénzkezelés rendjét a Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, amely teljes 
részletezettséggel szabályozza a pénzkezelést és a házipénztár működését. 

Készpénzben történő kifizetések teljesítéséhez az intézmény elszámolásra kiadott 
pénzeszközt (vásárlási előleget) igényelhet. A vásárlási előleg felvételéhez a Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetője az igényét írásban a felhasználás előtt 3 
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nappal korábban jelzi - a pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az 
anyag- áru igény nyomtatványt kitöltve – a Hivatal pénzügyi irodája felé. Ettől eltérni csak 
sürgős és indokolt esetben lehet. A pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal 
megbízott köztisztviselő jogosult a készpénz felvételi igény átvételére. 

A felvett összeggel 10 napon belül az intézmény köteles elszámolni. Az 
elszámolásra felvett készpénzelőleg kezeléséért az intézmény e feladattal 
megbízott dolgozója a felelős. A felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven 
történik. A rovatelszámolási ívet 2 példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá 
az elszámolni kívánt számlákat. A Hivatal pénzügyi irodájánál az érvényesítési 
feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az elszámolás átvételére, mely során 
ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a rovatelszámolási íven. 

 
b) Bankforgalom 

A folyószámlaforgalmat a Hivatal Pénzügyi irodája bonyolítja az OTP Bank Nyrt és a 
Polgármesteri Hivatal között kiépített OTP Elektra ügyfélterminálon keresztül. Az 
átutalások ügyfélterminálon történő rögzítését követően az előkészített utalások listáját 
meg kell küldeni a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetőjének 
aláírás végett. Az ügyfélterminálon történő rögzítést oly módon kell elvégezni (értéknapos 
utalás használata), hogy az aláírt bizonylat visszaérkezzen a Hivatal pénzügyi irodájához 
az utalást megelőző napon. 

 

5. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai 
teljesítés igazolás 

5.1. Kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása 

5.1.1 Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) 
bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére 
fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – 
vállalásról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont] 

5.1.2 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a költségvetése előirányzatainak 
terhére kötelezettségvállalási joggal rendelkezik. Kötelezettségvállalásra Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy jogosult.  

5.1.3 Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések 
teljesítéséhez, amelyek gazdasági eseményenként a százezer forintot nem érik el, 
pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy az Áht. 36 § (2) 
bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 
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5.1.4 A kötelezettségvállalás az intézményekben rendszeresített megrendelő 
nyomtatványnak a Hivatal pénzügyi irodájának vezetője részére történő átadásával 
kezdeményezhető. 

 

 

5.2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

5.2.1 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.]   

5.2.2 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 
arról, hogy  

g) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett 
és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

h) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
i) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.[Ávr. 

54.§ (1) bek.] 

5.2.3 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Ávr. 54.§ (1) bekezdésében előírtaknak, 
a pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a 
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. [Ávr. 54.§ (3) bek.] 

5.2.4 Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e 
tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni 
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. [Ávr. 54.§ (4) bek.] 

5.2.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55.§ (1) 
bek.]  

5.2.6 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt 
személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított 
személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy 
legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli 
képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.3.   Teljesítés igazolása 
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5.3.1 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell 
a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57.§ (1) 
bek.] 

5.3.2 A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek 
meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét. [Ávr. 57.§ (2) 
bek.] 

5.3.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57.§ (3) bek.] 

5.3.4 A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, 
vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57.§ (4) bek.] 

5.4.  Érvényesítés 

54.1 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., 
az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58.§ (1) bek.] 

5.4.2 Ha az érvényesítő a 4.1 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható 
meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58.§ (2) bek.] 

5.4.3 Az érvényesítés az 5.3 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

5.4.4 Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

5.4.5 Az érvényesítésre jogosult személyeket a jegyző írásban jelöli ki. Az érvényesítésre 
feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli 
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-
számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.5. Az utalványozási jogkör gyakorlása, az utalványozás menete 

5.5.1 A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére – 
a továbbiakban utalványozásra – a kötelezettségvállaló, Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet vezetője, vagy az általa írásban megjelölt személy jogosult. 

5.5.2 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 
utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59.§ (4) bekezdésére figyelemmel 
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szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

5.5.3 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 

q) az „utalvány” szót, 
r) a költségvetési évet, 
s) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
t) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
u) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
v)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
w) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
x) a megállapodás 4.4 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Hivatal pénzügyi irodájának a  feladata, melynek az 
előállítása a CORSO programban történik. 

 
5.5.4 Nem kell utalványozni 

i) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített 
számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, 
valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

j) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, 

k) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti 
lebonyolítási számláról történő kifizetését, és  

l) a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő 
átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő 
kifizetéseket.[Ávr. 59.§(5) bek.] 

 
A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre 
és az utalványozásra jogosultak nevét és aláírásának mintáját a munkamegosztási 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza. 

 
XV. Számviteli feladatok ellátása 

 
1. Főkönyvi könyvelés 

 
1.7 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet pénzforgalmi kettős könyvelése a 

Hivatal pénzügyi irodájának a feladata, mely feladat a TTG program alkalmazásával 
történik. 

1.8 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet az átutaláshoz kapcsolódó számviteli 
bizonylatait a Hivatal pénzügyi irodája részére a szükséges mellékletekkel 
haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány elszámolásakor köteles 
megküldeni. 
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1.9 A főkönyvi adatszolgáltatást a Hivatal pénzügyi irodája biztosítja: 
- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, az önállóan működő költségvetési szerv felé. 
 

2. Az analitikus nyilvántartások vezetése 

A feladat ellátását a gazdálkodási jogkörök gyakorlására, az ésszerűségi szempontokra, 
továbbá a mérleg leltári alátámasztásának valóságnak megfelelő és teljes körű biztosítására 
figyelemmel kell megszervezni. 

A kialakított rendszer egyik legfontosabb alapeleme, hogy oda kell telepíteni a feladatot, 
ahol az információ keletkezik, illetve ahol a legkedvezőbb feltételek mellett végezhető. 

Az analitikus nyilvántartások vezetésének rendje: 

Analitikus nyilvántartás Polgármesteri Hivatal Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet 

Kötelezettségvállalás a Pénzügyi iroda 
érvényesítés feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Tárgyi eszköz 
nyilvántartás 

a Hivatal tárgyi eszköz 
nyilvántartásának 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

 

Kisértékű tárgyi eszköz és 
szakmai anyag 

 a kisértékű tárgyi eszköz 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

Pályázatokra vonatkozó 
nyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Létszám, munkaügyi és 
bérnyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Szigorú számadású 
nyomtatványok 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Előirányzat nyilvántartás a Pénzügyi iroda e feladattal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Bankszámlaforgalom 
nyilvántartása 

a Pénzügyi iroda 
érvényesítési feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

 

3. A költségvetési beszámoló készítése 

Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Hivatal pénzügyi irodája végzi, az 
előirányzatok felhasználására és gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési 
beszámolási kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az 
államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget. 
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A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi költségvetési 
beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a Hivatal pénzügyi irodája 
végzi, és elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága részére. 

A mérleg összeállításához a Hivatal pénzügyi irodája által meghatározott módon a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet az alábbi adatokat szolgáltatja: 

- feladatmutatók, 
- leltár, 
- létszámadatok. 

Az adatszolgáltatási kör a jogszabályi változások, a fenntartó igénye és az a Hivatal 
pénzügyi irodájának előírásai szerint módosulhat. 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a mérleg összeállításához szükséges 
adatokat január 10-ig átadja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv részére. 

 

 

XVI.  Az üzemeltetési-fenntartási, valamint a felújítási-beruházási  
tevékenységek tervezése és lebonyolítása 

 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet köteles az üzemeltetési-fenntartási, 
valamint felújítási-beruházási műveleti igényüket a tárgyévet megelőző október 
31-ig felmérni és a műszaki és pénzügyi információkat a Hivatal pénzügyi 
irodavezetőjének átadni. 

 
XVII. Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása 

 
Az intézmények által kezelt vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelete 
alapján kell ellátni az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 
szerveknél is. 

XVIII. Záró rendelkezések 

1. A megállapodást aláíró feleknek az együttműködés során minden esetben be kell tartani a 
gazdálkodás szabályozására vonatkozó törvényeket, szakmai és önkormányzati 
rendelkezéseket. 

2. A megállapodásban résztvevő vezetők anyagilag és erkölcsileg felelnek saját szervezetük 
feladatkörébe tartozó tevékenységeikért és e körben jogosultak intézkedéseket kiadni, 
adatszolgáltatásokat bekérni és a feladatok megvalósulását ellenőrizni. 
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3. A megállapodást aláíró szervezetek vezetői személyes együttműködésükkel is biztosítják e 
megállapodásban foglaltak érvényre jutását. 

4. Ez a megállapodás 2012. március 01. napján lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2012. február 23. 

……………………………………….   …………………………………… 
            Füzesiné Nagy Zita            Oláh Lajos 
Tiszacsege Város Önkormányzatának           Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 
            Polgármesteri Hivatala          Szervezet 
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012. (III.01.) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2012. március 01. 
        ………………………………….. 
         Szilágyi Sándor  
         polgármester 
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4. Napirendi pont 

 
Szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor beszerzésére közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor beszerzésére közbeszerzési 

ajánlattételi felhívást kell nekünk megtenni. A közbeszerzést Jegyző Asszony és 
Aljegyző Asszony fogja elkészíteni. Jelenleg annyit tudunk, hogy a közmunkaprogram 
keretében a mezőgazdasági projekten belül nyertünk rá állami támogatást, viszonylag jó 
minőségű és nagyon jó felszereltséggel és aránylag kedvező áron tudnánk megvásárolni 
ezt a traktort, amire a Belügyminisztérium a pénzt már el is küldte. Több ajánlatot 
fogunk majd kérni, aki a legmegfelelőbb ajánlatot adja, azt a bíráló bizottság majd 
elfogja dönteni. Teljesen belügyminisztériumi pénzből tudjuk megvásárolni, 100%-os 
támogatással. Sikerült ezt is szerencsésen pályázni. Az előző testületi üléseken már 
említettem, hogy hihetetlen nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy ez a pályázat sikerüljön 
és rengeteg tiszacsegei dolgozót feltudjunk venni, munkalehetőséget biztosítsunk, ennek 
a pályázatnak a része az erőgép megvásárlása. Kérdezem az Elnök Urakat, hogy van-e 
kiegészítésük?   

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta, írásos anyag van előttünk, ami egy ajánlattételi felhívás, ami a 

nemzeti eljárási rend szerint készült, minden részletre kiterjedő anyag. Jogszabályi 
változásoknál vagy kötelező tartalommal megírandó anyagnál nem túl sokat lehet 
elmondani róla, csak annyit, hogy a jogszabályoknak megfelelően készült el, a bizottság 
megtárgyalta, nem látunk benne semmi kivetnivalót, hogy ne tudjuk elfogadni. 
Természetesen a cél az, hogy egy ilyen traktort a legjobb ajánlattal tudjunk vásárolni, 
elfogadásra javasoljuk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Annyit még érdemes elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás a tűzifa esetében 250 ezer 

Ft + áfába került, jelen pillanatban a közbeszerzési eljárást most Jegyző Asszony és 
Aljegyző Asszony elkészíti, amiért külön köszönet nekik, mert ezzel is komoly 
pénzösszeget takarítunk meg. Ahogy Elnök Úr elmondta, nagyon szigorú szabályokon 
alapul a közbeszerzési eljárás, itt tényleg egy mondatot nem lehet hibázni, a jelenleg 
érvényben lévő jogszabályokat kell betartani. Tényleg nagyon örülök, hogy 
önkormányzaton belül, hivatalon belül megtudjuk csinálni.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Két pontot szeretnék felolvasni: 
 „Az ajánlattételi határidő: 2012. március 20. de. 10.00. Az ajánlatok felbontásának 

helye és ideje: Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. március 
20. de. 10.00.” 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
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 Kérdezem Aljegyző Asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?  
 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Lényegében minden elhangzott, amit szerettem volna 

elmondani. Azzal szeretném még kiegészíteni a Doktor Úr által elmondottakat, hogy  
három ajánlattevőt megkeresünk, ez az eljárás így zajlik hirdetmény közzététele nélkül, 
és ők fognak ajánlatot tenni, ha tesznek, amennyiben egy ajánlat érkezik és az érvényes, 
akkor rövidebb lesz a határidő.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért azzal, hogy szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor 
beszerzésére közbeszerzési ajánlattételi felhívást írjunk ki, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szállítási szerződés keretében 
Zetor Proxima 85 traktor beszerzésére közbeszerzési ajánlattételi felhívást – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

35/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szállítási 
szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor beszerzésére közbeszerzési ajánlattételi 
felhívást tesz közzé az alábbi tartalommal: 
 

„AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
nemzeti eljárási rend szerinti, a Kbt. 122. § (7) a) pontja alapján hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárásra 
 
a.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Tiszacsege Város Önkormányzata 
HU-4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
Κapcsolattartó: Szilágyi Sándor polgármester 
Tel. +36 52/588-405  
Fax +36 52/588-405  
E-mail pmhivatal@tiszacsege.hu  
 
b) A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 121 § (1) b) pontja alapján hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
 
c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja (adott esetben): Ajánlatkérő 
dokumentációt nem készít.  
A műszaki leírást a tárgyi felhívás 1. számú melléklete, a szerződéses feltételeket a tárgyi 
felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. 
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d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:  
 
Szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor beszerzése az 1. számú 
mellékletben meghatározott részletek alapján 
 
e) szerződés meghatározása: Szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor 
beszerzése 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 16000000-5 – Mezőgazdasági gépek 
 
f) A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap. 
 
g) A teljesítés helye: Tiszacsege  
NUTS-kód: HU321 
h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
A megvalósítás pénzügyi fedezetét a közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról 
szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Tiszacsege Város Önkormányzata által 
megvalósítandó kistérségi startmunka mintaprogram céljából a BM/1472-10/2012. 
számú döntésének megfelelően célok és feladatok megvalósítása érdekében nyújtott 
támogatás. 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130 § (1),(3) és (4) bekezdésében foglaltak 
alapján, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal, a számla ajánlatkérő 
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. 
Az ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Részszámla benyújtására nincs 
lehetőség. 
 
A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok: az adózás rendjéről szóló törvény (2003. 
évi XCII. törvény) Art 36/A. §. irányadóak. 
 
i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint részajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása: 
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
 
j) az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 71 § (2) a) pontja alapján a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás 
 
k) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módja: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. 
 
Megkövetelt igazolási módja: ajánlattevőnek a Kbt. 122 § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
csak nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint Kbt. 56 § (1) bekezdés kc) 
pontja és az 56 § (2) bekezdés tekintetében a 310/2011. (XII.23.)Korm. rendelet 2.§. ib) és j) 
pontjában meghatározottak szerint kell az ajánlattevői nyilatkozatokat benyújtani. 
 



79 

 

l) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
 

l.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre 
(közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi 
dokumentumokat: 
1. valamennyi számlavezető pénzintézet – az 
ajánlattételi felhívás megküldését követően 
kiállított – nyilatkozatát, fizetőképességének 
megítéléséhez az alábbi tartalommal: 

- a számla (számlák) megnyitásának 
időpontja; 

- az ügyfél számláján az ajánlati felhívás 
megküldésétől visszaszámított 1 évben 
(12 hónapban) 30 napot meghaladó 
sorban állás előfordult-e. 

Ajánlattevő a Kbt. 55 § (5) bekezdése alapján 
más szervezet (vagy személy) kapacitására is 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban, azon alkalmassági követelmény, 
(követelményeket) melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevők), ha: 
 
1. a becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok) 
alapján megállapítható, hogy a pénzintézeti 
nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszaszámított 1 éven (12 
hónapon) belül 30 napot meghaladó 
időtartamú sorban állás fordult elő; 
(együttes megfelelés) 
 
 
 
 
 
 
 

l.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre 
(közös ajánlattevőkre), vonatkozóan az alábbi 
dokumentumokat: 
 
- A 310/2011.(XII.23.)Korm.rendelet 15. § (3) 
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három év 
legjelentősebb szolgáltatásainak 
(mezőgazdasági gép értékesítése) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevők) ha: 
 
 

– az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 
éven belül a közbeszerzés tárgyával 
(mezőgazdasági gépbeszerzés) 
megegyező teljes nettó forgalma az 



80 

 

ismertetésével. 
 
A referenciaigazolásnak, nyilatkozatnak 
legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a 
szállítás vagy szolgáltatás tárgya, az 
ellenszolgáltatás összege, további nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
Ajánlattevő a 310/2011.(XII.23.)Korm.rendelet 
15. § (3) a) pontja szerinti alkalmassági feltétel  
igazolását elfogadja az arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelménynek. 
(310/2011. (XII.23.)Korm. rendelet 17 § (6)). 
 
Ajánlattevő a Kbt. 55 § (5) bekezdése alapján 
más szervezet (vagy személy) kapacitására is 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban, azon alkalmassági követelmény, 
(követelményeket) melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt 

előző 3 év (2009., 2010., 2011.) 
bármelyikében nem érte el a nettó 
20 millió Ft-ot 

–  nem rendelkezik az ajánlattételi 
felhívás feladását megelőző 3 évben 
összesen teljesített legalább 1 darab, 
min. nettó 20 millió Ft értékű 
mezőgazdasági traktor szállításra 
vonatkozó referenciával. 
(együttes feltétel) 

 

 
m) ajánlattételi határidő: 2012 március 20. 10.00 óra 
 
n) az ajánlat benyújtásának helye: Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal 19. számú iroda 
4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
o) az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más nyelven is 
benyújtható-e az ajánlat: az ajánlattétel nyelve magyar, az ajánlat más nyelven nem 
nyújtható be. 
 
p) az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
helye: Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
           4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
 
ideje: 2012 március 20. 10.00 óra 



81 

 

 
az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt 62 § (2) bekezdése alapján 
 
q) az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap a tárgyalás befejezéséről számítva 
 
r) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre vonatkozó adatok: - 
 
s) egyéb információk: 
1.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevőnek a Kbt. 60 § (1) bekezdése alapján az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és foglalt formai követelményeknek 
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania:  
- az ajánlatokat fűzötten kell benyújtani a kötelezettségvállalásra jogosultak, vagy az általuk 
meghatalmazottak cégszerű aláírásával, folyamatos oldalszámozással (a tartalomjegyzéket is 
beleértve), és az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban 2 
(1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati) példányban kell benyújtani. A 
példányokon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy a „másolati” példány megjelölést. Az 
ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltéréseknél az „eredeti” példány tartalma az 
irányadó.  
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: Ajánlat a „Szállítási szerződés 
keretében Zetor Proxima 85 traktor beszerzésére ” „Kizárólag az ajánlattételi határidő 
lejártakor bontható fel!” ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi felhívás m) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi 
határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 
 
2.) Ajánlatkérő a hiányok, hiányosságok pótlására lehetőséget biztosít a Kbt. 67. §-ában 
meghatározott feltételeknek megfelelően.  
 
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) 
bekezdés szerint. 
 
4.) Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60 § (5) bekezdése szerint Ajánlattevő nyilatkozatát 
arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 
5.) Ajánlattevő ajánlatában meg kell jelölnie a Kbt 40 § (1) bekezdés: a) a közbeszerzésnek 
azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 
közre fognak működnek. 
 
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58 § (3) bekezdése alapján 
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56 §. szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik az 56 §. szerinti kizáró ok hatálya alá. 
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7.) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján, ahol ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás 
benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható, a saját cégszerű 
nyilatkozatokat eredeti vagy hitelesített formában kell becsatolni.  
 
8.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és 
a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
9.) Ajánlattevő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján tájékozódjon az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel során 
figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó előírásokat, 
azoknak a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  
A tájékoztatással kapcsolatos részletes tudnivalókat a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, 
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 
eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I.09.) FMM rendelet tartalmazza. A Kbt. 54. 
§ (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, tájékoztatjuk, hogy a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni, az Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4., www.antsz.hu,, 
titkarsag@ear.antsz.hu), valamint az Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségénél (4024 Debrecen, Piac 
u. 42-48., www.ommf.hu,  hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,) szerezhető be 
információ. 
 
10. ) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alábbi dokumentumait 
eredeti, vagy másolati példányban: 

- az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonat(a) vagy 
cégmásolat(a);  

- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló a cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i); 

- az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési 
kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem 
beérkezéséről kiadott igazolás; 

- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében 
az erre vonatkozó, meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, 

- egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolványát. 
 
11.) Az első tárgyalás időpontja: 2012. március 23. 9.30 óra 
a tárgyalás helye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. Polgármesteri Hivatal tárgyalója.  
a tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő egyidőben folytatja le az ajánlattételre 
felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel a tárgyalást. Ajánlatkérő a szerződéses 
feltételekről tárgyal. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlattevők aláírás után a 
tárgyalások befejeztével kézhez kapnak (Kbt. 92 § (4)). 
 
12.) Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. március 26. 
 
13.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. április 5. 
 
14.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. március 1. 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.hu/
mailto:nydmb@ommf.gov.hu
mailto:nydmb@ommf.gov.hu
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Tiszacsege, 2012. február 29 . 
 
 Az Ajánlatkérő képviseletében: 
 
       
 
            Szilágyi Sándor 
                                                                                                     polgármester 
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Felolvasólap 
(Ajánlati adatlap) 

 
 
1. Az ajánlattevő/ajánlattevők1 
1.1. Neve (megnevezése): 
1.2. Székhelyének címe: 
1.3. Cégjegyzékszáma: 
1.4. Adószáma: 
1.5. Kapcsolattartó neve: 
1.6. Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 
2. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya: 
…………………………………………………….. Tiszacsege Város Önkormányzata 
részére 
 
Ajánlati ár:  
Mindösszesen nettó ……………………………… Ft, azaz nettó 
……………………………. forint 
 
 
 
Kelt ………………………., 2012. …………………. hó …. napján. 
 

_____________________________________ 
Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről 

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre 
feljogosított közös ajánlattevőt. 
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1. számú melléklet 
 

Műszaki leírás 
 

 
A traktor 
 
 
 
Típusa:                                                                         Zetor Proxima 85 
 
Specifikációi: 
 
               motor típusa:                                           Zetor 1105. TIER III 
                   motor gyártmánya:                               Zetor a.s Brno 
 
                   teljesítménye:                                                       57 kW/78 Le 
                   hengerűrtaltalom:                                                       4156 cm3 
                            tengelykapcsoló:                                     kettős, száraz kivitelű 
 
                  sebességváltó:                      mechanikus, teljesen szinkronizált 
                  sebességfokozatok száma:                                                    10/2 
 
                   klíma:                                                                                    van 
                   légfék:                                                                                   van 
 
                   kormányzás:                                                          hidrosztatikus 
                 gumiabroncsok:                                                      első: 11,2x24 
                                                                                                  hátsó: 16,x30 
 
 
 hátsó TLT ford/perc                                                               540     
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2. számú melléklet 
 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 
 
 
Szerződés meghatározása:  Szállítási szerződés keretében Zetor Proxima 85 traktor 
beszerzése. 
 
 
Szerződés tárgya: Zetor Proxima 85 traktor beszerzése 
 
Szerződés időtartama, teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap. 
 
 
Fizetési feltételek:  
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130 § (1),(3) és (4) bekezdésében foglaltak 
alapján, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal, a számla ajánlatkérő 
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. 
Az ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Részszámla benyújtására nincs 
lehetőség. 
 
 
A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok: az adózás rendjéről szóló törvény (2003. 
évi XCII. törvény) Art 36/A. §. irányadóak. 
 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: a bruttó vételár 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a szerződés bruttó értékének 25 
%-a.  
Meghiúsulási kötbér: a bruttó vételár 25 %-a.  
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5. Napirendi pont 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat likvidhiteleinek megújítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Langó Józsefnét, hogy röviden ismertesse az előterjesztés lényegét.  
 
Langó Józsefné pü.-i vezető: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. február 12-én elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését, melyet 
követően megkezdheti az önkormányzat részéről Polgármester Úr és Jegyző Asszony a 
2012. március 31-én lejáró likvidhiteleinek a megújításának a tárgyalásait, illetve a 
hitelkérelmek benyújtását. Négy ilyen likvidhitele van az önkormányzatnak. Egy 135 
millió Ft összegű folyószámla hitelkeret, egy 32.625 ezer Ft összegű munkabér 
hitelkeret, egy 42 millió Ft összegű rövid lejáratú működési hitelkeret, és egy 
23.762.982 Ft összegű támogatás megelőlegező hitel, amely még az óvodaépítésre 
felvett támogatás megelőlegező hitelből maradt fent. Az önkormányzat költségvetése 
166.622 ezer Ft forráshiánnyal lett elfogadva, melynek a kezelésére a képviselő-testület 
hitelfelvételt irányzott elő. Ezek a március 31-én lejáró rövid lejáratú likvidhitelek 
ennek a forráshiánynak a 40%-át teszik ki, amelyből következik, hogy 100 millió Ft 
összegű forráshiány marad fent a költségvetésben. A lejáró rövidlejáratú likvidhitelek 
megújítása nem új hitelfelvételt jelent. Például a folyószámla hitelkeret, amikor ki van 
merítve, akkor fizet az önkormányzat utána kamatot, ha nincs teljes mértékben 
kihasználva, mint jelen pillanatban sincs kihasználva, csak arra az összegre kell fizetni 
kamatot, amit felvett az önkormányzat. Jelen pillanatban az önkormányzatnak nincs 
munkabérhitele felvéve, de a likviditási helyzet érdekében érdemes megújítani, mert 
nem lehet tudni, hogy évközben nem-e lesz rá szükség. Tehát amint mondtam, ezek nem 
új hitelfelvételek, hanem a meglévő hiteleknek a megújítása, meghosszabbítása, amit 
előreláthatólag 2012. december 31.-éig kívánunk meghosszabbítani. A hitelkérelmek 
benyújtása után fog eldőlni, hogy meddig sikerül. A határozati javaslatokat azért kell 
elfogadni, hogy a hitelkérelmeket be tudjuk nyújtani március hónapban a számlavezető 
pénzintézet felé.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem a Képviselő Társaimat, Elnök Urakat, ha hozzá kívánnak szólni, tegyék meg.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk természetesen akkor is a pénzügyi irodavezetőjével közösen megtárgyalta, 

most szeretném megerősíteni, amit elmondott, hogy érhetőbb legyen. Szó volt a 
támogatás megelőlegező hitelről is. Sajnos, ahogy a lakosság is tudja az óvoda 
beruházás pénzügyi finanszírozását nem sikerült megfelelően lezárni az ismert okok 
miatt, azért van a feljelentésünk is, mert ennyivel kevesebb összeget kaptunk. Ez sajnos 
kényszerű helyzet, ebben az esetben nem tudjuk másból pótolni, csak próbáljuk újból 
megújítani ezt a hitelt. A bizottság egyetértett abban, hogy jelenleg a munkabérhitel 
sincs kihasználva, de mint meglévő hitelkeretet érdemes megtartani, újítsuk meg, 
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nyilván csak akkor fogjuk igénybe venni, ha szükség lesz rá, amennyiben nem vesszük 
igénybe, minimális a költsége, így sokkal biztonságosabb a gazdálkodás. Szó esett még 
arról, hogy közel 100 millió Ft hiány marad még ezen túl is, ha ezeket a hiteleket meg 
tudjuk újítani. Gondolkodunk pályázatokban, még előttünk állnak változások, mint a 
Kommunális Szolgáltató, illetve egyéb intézmények finanszírozásánál, ahol esetleg még 
próbáljuk a gazdálkodást racionalizálni, hogy egy kicsit szorosabbra húzzuk a kereteket, 
valahogy az év végéig ezt a 100 millió Ft körüli tételt vagy pályázati forrásból, vagy 
saját megtakarításból, vagy plusz bevételnek a lehetőségével pótolni. Ezzel a 
kiegészítéssel, valamint ahogy elhangzott a pénzügyi irodavezető részéről is a bizottság 
támogatni tudja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozati 

osztályánál van az ügy, mivel uniós pénzekről van szó az óvodával kapcsolatban. A 
másik a 100 millió Ft, amit a képviselő társam említett, a költségvetésünk nem ér össze, 
ezt a 100 millió Ft-ot önhibánkon kívüli támogatással szeretnénk pótolni. A 
Belügyminisztériumhoz kéréssel fordulunk, ha kiírják a pályázatot, ezt fogjuk időben 
jelezni. De már előtte az Államtitkár Úrnak fogok írni egy levelet, hogy ennyivel nem ér 
össze a költségvetésünk és tényleg számítanánk rá, hogy ezt pótolják. Az elmúlt 
időszakokban pont az volt a legnagyobb gondja az önkormányzatnak, hogy nem jól 
gazdálkodott, a másik pedig ezt az össze nem érő hiányt sem hitellel, sem önhikivel nem 
pótolta és nőttek így az adósságaink, olyan szinten, hogy a végén már tényleg 
kezelhetetlen volt az önkormányzat működése. Szerencsére, ahogy már több 
alkalommal is elmondtam, kormányzati segítséggel sikerült egy kicsit helyre billenteni, 
de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy teljesen nyugodtan lehetünk, hihetetlen feszített 
gazdálkodásról van szó, nagyon nagy odafigyelést kíván akár tőlem, akár a Jegyző 
Asszonytól, illetve a Képviselő Társaimtól is, hogy ez a hiány tovább ne nőjön. Mindent 
megfogunk annak érdekében tenni, hogy önkormányzatunk folyamatosan működőképes 
legyen. A hiteleket, amelyek már voltak is természetes, hogy megújítsuk, de ezeket is, 
ha úgy adódik, szeretnénk csökkenteni. Az iskolának a sorsát sem tudjuk, hogy 
pontosan ki lesz majd a tulajdonos, gondolom akkor már más finanszírozása lesz az 
önkormányzatoknak is és akkor már ebből az ördögi körből is ki fogunk kerülni.  
Aki egyetért a folyószámlahitel-keret meghosszabbításával, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze. 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – folyószámlahitel-keret 
meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

36/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank 
Nyrt-nél meglévő folyószámlahitel- keretét 2012. december 31-éig  160.000.000 forinttal meg 
kívánja újítani. 
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A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének 
megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében 
megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. 
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat 

- helyi adó bevételeinek 
- gépjárműadó bevételeinek 

OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje 
alatt. 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelkerethez szükséges 

- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 135 millió forint erejéig az 
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező  1223/2  Hrsz., 5835/8 Hrsz., 5835/6 Hrsz., 
6022/2 Hrsz.-ú ingatlanokra 

- keretbiztosítéki jelzálog első zálogjogi ranghelyen 245 millió Ft erejéig az 
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 2940/3 Hrsz., 2939/5 Hrsz.-ú ingatlanaikra 

- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 70 millió forint erejéig az 
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 2939/3 hrsz.-ú ingatlanra. 

bejegyzésre kerüljön. 
 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
(2011. évi CXCIV tv. 10.§ (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés) 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert és Füzesiné Nagy Zita jegyzőt 
a hitelszerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért munkabérhitel-keret meghosszabbításával, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – munkabérhitel-keret 
meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

37/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
likviditási helyzetének kezelésére a munkabérek kifizetéséhez havonta munkabérhitelt vesz 
fel a számlavezető hitelintézettől. A munkabérhitel szerződés lejárati határideje 2012. 
december 31. 
 
1./ A havi munkabérhitel összege maximum 35.645.000 Ft, ami a 2012. évi tervezett 

bérelőirányzat 1/12-ed része. 
2./ A munkabérhitel folyósításának kért időpontja: a munkabér kifizetések napja.  
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3./ A törlesztés kért időpontja: a tárgyhavi állami támogatás megérkezése, de legkésőbb 30 
nap.  

 4./ Képviselő-testület a hitelt beépíti a költségvetésbe és hozzájárul az állami normatív 
hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a 
további egyéb saját bevételek engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy ezen 
bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel szerződésből, valamint az OTP 
Bank Nyrt. és az önkormányzat között létrejött folyószámla-hitelszerződésből eredő 
tartozás törlesztésére fordítja. 

 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
(2011. évi CXCIV tv. 10.§ (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés) 
 
Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita 
jegyző részére a munkabérhitel szerződés aláírására.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért a rövidlejáratú működési hitel törlesztési határidejének 
meghosszabbításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – rövidlejáratú működési hitel 
törlesztési határidejének meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

38/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
a 42.000.000 Ft összegű rövidlejáratú működési hitel törlesztési határidejét 2012. december 
31-ig kívánja meghosszabbítani. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének 
megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében 
megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. 
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat 

- helyi adó bevételeinek 
- gépjárműadó bevételeinek 
- …/2011. (IX.14.) KT számú határozatba foglalt ingatlanok értékesítéséből 

származó bevételeinek 
OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje 
alatt. 
 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelhez szükséges 
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- 85 millió forint erejéig 64678/2006.06.26 sz. határozattal első zálogjogi 
ranghelyen bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát 
képező Tiszacsege belterület 1663 Hrsz., 799/2 Hrsz.-ú ingatlanokra, 

- 200 millió forint erejéig 44615/2011.04.21 sz. határozattal első zálogjogi 
ranghelyen bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát 
képező Tiszacsege belterület 20, 652, 2640/1, 1162, külterület 0950/11, 0950/12, 
0950/14, 0950/20, 0950/21 hrsz-ú ingatlanokra, 

- 70 millió forint erejéig 72136/2011.11.24 sz. határozattal első ranghelyen 
bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 
Tiszacsege belterület 2939/3 hrsz-ú ingatlanra. 

bejegyzésre kerüljön. 
 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
(2011. évi CXCIV tv. 10.§ (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés) 
 
Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita 
jegyző részére a rövidlejáratú szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Annyit még el kell, hogy mondjak, mivel folyamatosan egyeztetünk az OTP-vel, nem 
biztos, hogy ezt az egy hitelt megfogják nekünk adni, de akkor is működőképes lesz az 
önkormányzatunk, akkor máshogy fogjuk megoldani.  
Aki egyetért a támogatás megelőlegező hitel törlesztési határidejének 
meghosszabbításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – támogatás megelőlegező hitel 
törlesztési határidejének meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

39/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
a 23.762.982 Ft összegű támogatás megelőlegező hitel törlesztési határidejét 2012. december 
31-éig kívánja meghosszabbítani. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a szerződésnek 
megfelelően határidőben megfizeti.  
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzata 

- költségvetési bevételeinek OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és 
járulékai erejéig a futamidő alatt 

- ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 azonosító számú támogatás OTP Bank Nyrt-re 
engedményezése 
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- BMÖNAL-471-091001-09 azonosító számú támogatás OTP Bank Nyrt-re 
engedményezése 

- 200 millió forint erejéig 44615/2011.04.21 sz. határozattal első zálogjogi ranghelyen 
bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 
Tiszacsege belterület 20, 652, 2640/1, 1162, külterület 0950/11, 0950/12, 0950/14, 
0950/20, 0950/21 hrsz-ú ingatlanokra, 

- 70 millió forint erejéig 72136/2011.11.24 sz. határozattal első ranghelyen bejegyzett 
keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Tiszacsege 
belterület 2939/3 hrsz-ú ingatlanra. 

 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
(2011. évi CXCIV tv. 10.§ (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés) 
 
Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita 
jegyző részére a támogatás megelőlegező szerződés aláírására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
6. Napirendi pont 

 
 

Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői-helyettesének kötelező óraszám 
módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Röviden ismertetném a kérést. Mint ismeretes Kótiné Losonczi Zsuzsanna 

intézményvezető-helyettesként látja el a Városi Óvoda és Bölcsőde vezetői feladatait, 
amíg a pályázat le nem zárul. Ő, mint intézményvezető helyettes heti 24 órát köteles 
óvodai csoportban tölteni, de nyilvánvaló, hogy emellett nem képes ellátni a vezetői 
feladatokat. Kéri - amivel a hivatal vezetés részéről maximálisan egyetértünk -, hogy 
óraszám kedvezményben részesítse a testület őt, mindaddig, míg le nem zárul az 
intézményvezetői pályázat. Kérése, hogy heti 6 órát legyen köteles csoportban való 
közvetlen foglalkozáson tölteni, ahogy ez korábban a vezető számára meg volt állapítva.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Kérését a törvény lehetővé teszi, teljesen igaza is van, mert az intézményt nagyon 
szépen vezeti, zökkenőmentesen áttudta venni az előző intézményvezetőtől. Külön 
köszönöm neki, hogy felelősen vezeti az intézményt.  
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Tóth Imre SZEB. tag: 
 Összevont bizottsági ülésen tárgyaltuk a kérelmet, kérése teljesen jogos, mert a 93. évi 

LXXIX. törvény ezt leszabályozza, mint intézményvezetőnek neki kötelezően heti 6 
órát kell ellátni. Támogatjuk a kérését, az is hozzátartozik, hogy semmilyen bérköltsége 
nincs az önkormányzat részéről, tehát jogos a kérés és támogatja a bizottság.  

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői-helyettesének kötelező 
óraszám módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői-helyettesének kötelező óraszám módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

40/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. Törvény 1. 
számú melléklet III. rész B/II.5. pontja alapján egyetért azzal, hogy a Városi Óvoda és 
Bölcsőde intézményben foglalkoztatott intézményvezető helyettes kötelező óraszáma 
csökkentésre kerüljön az alábbiak szerint:  
 
Általános szakmai intézmény- 
vezető helyettes:    Kótiné Losonczi Zsuzsanna 
       Heti kötelező óraszám:   6 óra 
 
Jelen határozatban meghatározott órakedvezmény az intézményvezető kinevezéséig 
érvényes. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az intézményvezető-
helyettest tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
7. Napirendi pont 

 
A köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok 
meghatározásáról 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
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Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 
szíveskedjen.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Nem jelent újat a képviselő-testület számára, hogy a köztisztviselők a polgármesteri 

hivatal dolgozói évente teljesítményértékelésen esnek át. Minden év januárban vagy 
februárban elfogadja a teljesítményértékelés első elemét képező kiemelt célokat a 
képviselő-testület. Kiemelt célok alapján dolgozónként egyedileg meghatározzuk a 
dolgozó által ez évben teljesítendő teljesítménykövetelményeket és év végén 
összevetjük az eredményt a követelményekkel. Azon túl, hogy visszajelzés a 
dolgozónak a saját munkája minősítéséről, ez a teljesítményértékelés lehetőséget ad 
teljesítményen alapuló bérelem alkalmazására, mert a teljesítményértékelése 
eredményétől függően a köztisztviselő illetménye pozitív, vagy negatív irányban 
eltéríthető. Törvényi kötelezettség, amellett, hogy teljes mértékben elfogadjuk, van 
benne egy önmagáért valóság, mert ha ma egy köztisztviselő vagy közalkalmazott 
maximálisan eltudja látni az írott munkakörét, akkor azt mondom, hogy teljesen meg 
lehetünk elégedve. Nem biztos, hogy a munkakör nem maximális ellátása a dolgozótól 
függ, hanem attól, hogy az a munkakör ilyen olyan feladatokkal megsokszorozódik. A 
hivatal talán egyik dolgozójának sem fér már bele a 8 órájába, de mindenki törekszik 
arra, hogy mégis maximálisan el legyen látva. Nem is kell messzire mennünk, itt van a 
tüzelőre kapott pályázati pénz, illető a fa kiosztása, ez egy extra feladat számunkra, 
melyet örömmel végez természetesen az ember, ez hatalmas adminisztratív háttér 
munkát igényel, el van látva. Azt hiszem Losonczi János mondta, hogy aki most 
közreműködik ebben, legyek már elnézőbb a dolgozókkal, akik ebben már részt vesznek 
hetek óta reggeltől estig, hogy egyéb feladat most torlódik, azt mondtam, hogy olyan 
nincs, egyéb feladat is el van látva és el kell, hogy lássuk.  

 
 Füzesiné Nagy Zita jegyző felolvasás útján ismerteti Tiszacsege Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A pénz körül és a gazdálkodás körül forog minden.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Igen, amit mondott Jegyző Asszony, hogy az egyéb munkát is el kell végezni, és tényleg 

azt mondom, hogy ezért nem egyszer később megy haza az a dolgozó, aki ebben részt 
vesz, meg hétvégén is sajnos, de be kellett jönni dolgozni. Teljesen egyetértek Losonczi 
János kérésével, de bízom abban, hogy a Jegyzőnő ezeket figyeli és kellő mértékben ezt 
meg fogja tudni oldani. Nagyon köszönöm ezeknek a dolgozóknak, akik a fakiosztással 
kapcsolatos hihetetlen sok adminisztrációt végzik, 1300 család, kiértesíteni, rendezni, 
visszajelezni stb. Nagyító alá kerültünk, mert rengeteg fáról és pénzről van szó, ezért az 
államtitkárságról vagy levelet, vagy telefonhívásokat kapunk, hogy ezek pontosan így 
haladnak-e. Nem csak a fa mennyiséggel vagyunk előre, hanem a kiosztással is nagyon 
jól haladunk, mert ilyen komoly mennyiségű fát kiosztani idáig ebben is az elsők 
vagyunk, amit külön köszönnék Losonczi Jánosnak, Bagdi Sándornak, meg minden 
képviselő társamnak, aki még pluszba ezt a munkát segíti. Tudomásul kell venni, ha 
összefogunk nagyon komoly eredményeket tudunk elérni. Minőségileg most 
kimondottan az irodai munkáról beszélek, nagyon precízen lettek az adminisztrációk 
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megcsinálva. A tiszacsegei lakosoktól is türelmet tapasztaltam, de továbbra is azt kérem 
mindenkitől, hogy azokat a megjegyzések kétszer, háromszor is kiosztottunk fákat ez 
nem igaz. Azt elfogadom, hogy egy-két alkalommal becsapták az egyik kollégánkat, 
nem írták alá a papírt és újra visszamentek, ilyen egy-kettő előfordult, de 1300 családnál 
nem is szabad vele foglalkozni. Mindenkit megnyugtatok, hogy minden tudomásomra 
jutott olyan dolgot, aminek alapja van, azt ki fogjuk vizsgálni és tanulni fogunk az 
esetből, de annyira minimális, hogy erről beszélni is kár. Arra kérem a tiszacsegei 
lakosokat, hogy ilyen pletykáknak ne üljenek fel, idáig, amit kivizsgáltunk, a 
bejelentések 99%-a nem volt megalapozott. Maradjunk abban, hogy tényleg nagyon 
precízen csinálják, külön köszönöm, mert Losonczi János is hihetetlen magabiztosan és 
fegyelemmel végzi a munkáját és ez érződik az egész fakiosztás rendjén. Nem akarok 
más településekkel foglalkozni, tudomásom van róla, hogy ennyire zökkenőmentesen 
töredéke fát sem tudtak szétosztani. Nagyon köszönöm mindenkinek, lakosoknak, a 
résztvevőknek, Losonczi Úrnak, Gyenes Anikónak, Víghné Zsuzsának, természetesen a 
Jegyző Asszonynak is, hogy ezt így sikerült megoldani.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Visszatérnék a határozati javaslathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala 2012. évre szóló kiemelt céljai tárgyilagosan és teljes körűen lettek felsorolva 
ebben a 12 pontban, javaslom az elfogadását a Tisztelt Képviselő Társaimnak.  

  
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
kiemelt célok meghatározásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a köztisztviselők 2012. évi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

41/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszacsege 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évre szóló kiemelt céljait az 
alábbiakban határozza meg: 
 
 

1. a Képviselő-testület és a bizottságai hatékony, eredményes és jogszerű működésének 
biztosítása, továbbá a helyi önkormányzati képviselői munka segítése, 

 
2.  közreműködés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásában a 

gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, 
hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével, 

 



 

96 

 

3.  a költségvetési gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében az Önkormányzat 
számára saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a 
Polgármesteri Hivatal behajtási tevékenységére, 

 
4. az ügyintézés gyorsításával, egyszerűsítésével, kulturáltságának biztosításával az 

ügyfelek elégedettségének növelése, 
 

5.  a lehetőségekhez mérten az elérhető EU-s és hazai fejlesztési források igénybevétele 
érdekében a megjelenő pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok 
benyújtása, valamint az elnyert pályázati források jogszerű felhasználása, 

 
6.  az önkormányzati fenntartású intézmények jogszerű és gazdaságos működésének 

biztosítása, a helyi önkormányzatok feladatainak várható változásaiból adódó 
döntések, intézkedések gyors és hatékony előkészítése, azok jogszerű az intézmények 
működését, és a feladatok további hatékony ellátását nem veszélyeztető végrehajtása, 

 
7.  a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének hatékony működtetése, 

 
8. az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályváltozásokból eredő új 

feladatok gyors és hatékony elvégzése, az új jogszabályi rendelkezéseknek teljes 
mértékben megfelelő munkavégzés, 

 
9.  a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségeknek való 

megfelelés, együttműködés a közfoglalkoztatás megszervezésében, lebonyolításában 
résztvevő szervezetekkel, illetve a megújult közfoglalkoztatási rendszer hatékony 
működtetése, 

 
10.  a testvérvárosi és egyéb kapcsolatokban rejlő gazdasági, turisztikai, sport és kulturális 

lehetőségek feltárása és fejlesztése a város egészére vonatkozóan, 
 

11. a helyi rendezvényeket színvonalas, egyúttal költségtakarékos előkészítésében, 
megrendezésében és lebonyolításában való közreműködés, 

 
12.  a hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges 

feltételeket biztosítása. 
 
A képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a kiemelt céloknak 
megfelelően határozza meg a jegyző számára az egyéni teljesítménykövetelményeket. 
 
A képviselő-testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy a kiemelt céloknak megfelelően 
határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyéni 
teljesítménykövetelményeket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Szilágyi Sándor polgármester 
               Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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8. Napirendi pont 

 
Beszámoló a Tiszacsegei ÁMK Fekete István Általános Iskolájának 2011/2012. tanév 
első félévi szakmai tevékenységéről 
Ea.: Tóth Imre ÁMK. igazgató 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Felkérem Tóth Imre iskola igazgatót, hogy röviden tartson tájékoztatót.  
 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Maga a beszámoló tartalmazza az iskola szakmai munkáját, valamint az iskolán kívüli 

tevékenységeket, a versenyeken való részvételeinket, a kulturális programokat, a 
munkaközösségek beszámolóit, az ifjúságvédelmi felelős beszámolóit. Nehéz lenne 
bármit is kiemelni belőle. Röviden annyit mondanék el, ami lényeges dolog, hogy az 
alsó tagozaton a tanulmányi átlag 4,3 a felső tagozaton pedig 3,47. Röviden ennyit 
szerettem volna elmondani.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Úgy gondolom, hogy alapvetően az iskola jól ellátja a feladatát. Mióta polgármester 

vagyok az iskolával kapcsolatban különösebb gondot nem tapasztaltam, irányomba nem 
jelezték.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Tisztelt Képviselő Társaim! Én is végig olvastam ezt a beszámolót és az tűnt ki belőle, 

hogy az iskolában a rendszeres napi tanítási munkán kívül egy nagyon pezsgő élet van. 
Az anyagban amennyi verseny, felkészítés, szakkör fel van sorolva, valószínűsítem, 
hogy az iskola minden tanára részt vesz, tényleg meg kellett mozgatni ahhoz, hogy ilyen 
első félévet zárjon az iskola. Tényleg köszönet a tanároknak azért a többletmunkáért, 
amit a tanításon kívül ebbe belefektettek. Egyetlen dologra szeretnék kitérni az 
összefoglaló végén találtam rá, a szülők érdeklődése, a szülőknek a tenni akarása 
kívánni valót hagy maga után. Azt meg kell érteni, hogy a tanárok csak a szülők 
jóváhagyásával és a szülők támogatásával tudják a gyerekeket nevelni, ha a gyermek 
más irányú visszajelzést kap otthon, mint az iskolában, akkor a nevelés nem egyirányú 
lesz. Kérem a szülőknek a megjelenését a tájékoztatókon, felkészítéseken, szülői 
értekezleten, tartsák a kapcsolatot a tanárokkal, mert csak akkor lesz a diákoknak a 
nevelése precízebb, ha a szülő is részt vesz benne. A tanárok rengeteg munkát 
beletesznek ebbe, ez látható, hozzák az eredményeket a versenyeken. Ennyit szeretnék, 
hogy a tiszacsegei szülők is vegyenek részt az iskola életében és konzultáljanak a 
tanárokkal. Egyébként a beszámolót elolvastam, nagyon jónak tartom, elfogadásra 
javaslom.   

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Közösen természetesen sokkal nagyobb hatékonysággal lehet a gyerekeket nevelni, nem 
beszélve arról, hogy az a szülő, aki gondosabban neveli a gyerekeket és jobban 
odafigyel, az iskolában a gyermek magatartásán is észre lehet venni, az a gyerek biztos, 
hogy többre lesz képes. Aki egyetért a Tiszacsegei ÁMK Fekete István Általános 
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Iskolájának 2011/2012. tanév első félévi szakmai tevékenységéről készített 
beszámolójával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei ÁMK Fekete 
István Általános Iskolájának 2011/2012. tanév első félévi szakmai tevékenységéről 
készített beszámolót – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

42/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Tiszacsegei ÁMK Fekete 
István Általános Iskolájának 2011/2012. tanév első félévi szakmai tevékenységéről 
készített beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
9. Napirendi pont 

 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtára és 
Művelődési Otthona beszámolója a 2011. évi tevékenységéről 
Ea.: Ládi Jánosné Intézményegység vezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem Ládi Jánosné intézményegység-vezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 

az előterjesztést?  
 
Ládi Jánosné ÁMK. intézményegység-vezető: 
 Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, az előterjesztésben a szakmai munkát 

összefoglaltam.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Természetesen én is szeretném, ha a Művelődési Ház jobban üzemelne, ez alapvetően 

anyagi gondokat okoz, a téli időszakban fűteni sem úgy tudjuk. Nem tudunk külön 
kultúrigazgatót fizetni, nem bírja el a költségvetésünk. Tudnánk ezt jobban, ha az 
anyagi lehetőségei az önkormányzatnak jobbak lennének. A kultúrházat több egyesület, 
valamint az iskola is igénybe veszi. A Könyvtárral kapcsolatban annyit szeretnék 
mondani, hogy az önkormányzat, illetve a város is meg van elégedve, ott is színvonalas 
munka folyik, úgy a vezetővel, mint a munkával személy szerint én meg vagyok 
elégedve. Ha bárkinek van olyan ötlete, amit ott megtudunk valósítani, mindenkit 
szeretettel várok, ha van ilyen kérés, az intézményvezetővel megtudjuk beszélni. Ezzel 
kapcsolatban sem jött még igény hozzám. A könyvtárba két hetente átjutok, mindig sok 
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gyereket látok és örülök, hogy a könyvtárba is sok tiszacsegei lakos jár, akik 
rendszeresen igénybe veszik.  

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Az ÁMK tagintézménye a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, én ismerem legjobban a 

munkájukat, mert napi kapcsolatban vagyunk, nagyban segítik az oktató, nevelő 
munkánkat. Ezen kívül a települési rendezvényekben élharcos módjára részt vesznek, 
szervezik, bonyolítják. Nemzeti ünnepeink megünneplésében nagy segítségünkre 
vannak, az iskolás gyerekekkel együtt készülnek ezek az ünnepi megemlékezések. 
Nagyon szépen megköszönöm Ibolyának a munkáját, ahogy elnézem az idei év 
célkitűzéseit ott is egész kemény munka fog rá várni, ahogy tudunk segítünk neki és 
megoldjuk a problémákat.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József Városi 
Könyvtára és Művelődési Otthona 2011. évi tevékenységéről készített beszámolójával, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtára és Művelődési Otthona 2011. 
évi tevékenységéről készített beszámolóját – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

43/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtára és Művelődési Otthona 2011. 
évi tevékenységéről készített beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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10. Napirendi pont 

 
A 2011. évi rendezvények értékelése 
Ea.: Ládi Jánosné Intézményegységvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem Ládi Jánosné intézményegység-vezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 

az előterjesztést?  
 
Ládi Jánosné ÁMK. intézményegységvezető: 

Szervesen kapcsolódik ez a napirendi pontunk a könyvtári, illetve a közművelődési 
munkához. A 2011-es eseményeket egy rendezvénynaptár rögzítette. Természetesen 
kapcsolódtunk a civil szervezetekhez, egyéb csoportokhoz, az ő munkájukat is 
belevettük ebbe a szakmai beszámolóba. De kiemelten, mint minden évben a Csege 
Napokról esett szó, mivel Tiszacsegén nekünk ez a legnagyobb rendezvényünk, ami 
augusztus első hétvégéjén zajlott, ez egy pályázatból megvalósított rendezvénysorozat 
volt, ami sikeresnek mondható mind tartalmi, mind látogatottság szempontjából. Ezt 
emeltem ki részletesebben.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem az Képviselőket, Elnök Urakat, hogy van-e hozzászólásuk?  
 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Valóban nagyon rövid idő volt a Csege Napok megszervezésére, anyagi okok miatt nem 

volt biztosított, hogy hamarabb szervezzünk, nagyon fontos lenne, ha ebben az évben a 
népművészek utcájához a népművészeket időben feltudnánk kérni, emelné a színvonalát 
a Csege Napoknak és a biotermelőket is későn sikerült meghívni. Ha emelnénk a 
rendezvényünk színvonalát annak én is nagyon örülnék. A beszámolót elfogadásra 
javaslom és köszönöm a munkáját Ládi Jánosnénak.  

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Mivel jelezte az Intézményegység-vezető Asszony is, hogy 

szervesen kapcsolódik az előző napirendi ponthoz. Nem is szeretném magam ismételni, 
én is javaslom a beszámoló elfogadását.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy igen részletes tájékoztatást kaptunk a 

rendezvény lebonyolításáról, benne vannak azok a mozzanatok, amelyek segítették, 
illetve akadályozták, itt a pénzügyi helyzetről már szó volt, hogy kicsit később tudtak 
elindulni. Én úgy értékelem, hogy a lehetőségekhez mérten igen színvonalas és 
megfelelő programot tudtak összeállítani, elfogadásra javaslom.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
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 A csegei lakosok is nagyon jól tudják, hogy röviddel a polgármester választás után még 
át sem tudtam látni a teendőimet, közben pedig csak felvállaltuk a képviselő társaim 
segítségével, hogy csináljuk meg a Csegei Napokat is. Én úgy gondolom, hogy jól 
döntöttünk és megérte, hogy nem szakadt meg ez a hagyomány. Az elszármazottakat is 
elég nehéz volt elérni ilyen rövid idő alatt, de külön köszönöm, hogy ezt is azonnal 
intézték Ládi Jánosnéék. Arra kérlek benneteket, hogy hamarabb, meg több 
elszármazottról is tudunk, ezeket kifogjuk értesíteni, és reméljük, hogy ez is jól fog 
sikerülni. Ettől jobb rendezvényt senki ne várjon. Én úgy gondolom, hogy másképp 
lehet csinálni, de a csegei lakosokat is arra kérem, hogy tiszteljék meg a 
rendezvényeiket, mert elég komoly energiát fordítunk rá, elég komoly költségvonzata is 
van, mert az önkormányzatnak is volt ebben saját erő része. Előjáróban is azt kérem 
mindenkitől, hogy a március 15-ei rendezvényre jöjjenek el és jobban tiszteljük a 
hagyományokat. Úgy gondolom, hogy mi is kellő energiát fordítunk ezekre a 
rendezvényekre, aki úgy el tud jönni, tiszteljen meg bennünket, az elődeink is 
megérdemlik azt, hogy méltóképen megünnepeljük. Ha lehet jöjjenek el a református 
templomban, vagy a rendezvény helyére és ünnepeljünk közösen.  
Aki egyetért a 2011. évi rendezvények értékelésével, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2011. évi rendezvények 
értékelését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

44/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi rendezvények 
értékelését  elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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11. Napirendi pont 

 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Langó Józsefné pénzügyi vezetőt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Langó Józsefné pü.-i vezető: 
 Az alapító okirat módosításának technikai jellege van. 2012. január 01-jén életbe lépett 

új államháztartási törvény alapján módosítottuk, a három részben önállóan működő 
intézmények közül az óvodának és iskolának a tavalyi évben volt alapító okirat 
módosítása, az ő esetükben ezek a technikai jellegű módosítások már kikerültek az 
alapító okiratból. A Kommunális Szolgáltató Szervezet esetében ez a tavalyi évben nem 
történt meg, az idén viszont a jogszabályi változás miatt szükséges és egységes 
szerkezetbe kell foglalni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én annyit szeretnék elmondani, hogy a Kommunális Szolgáltató 6 dolgozóját április 01-

jével a megyei Vízmű Zrt. ugyan azokkal a feltételekkel, ahogy eddig dolgoztak átvette. 
A Vezérigazgató Úr és kollégái a héten itt voltak és a 6 dolgozóval és Oláh Lajos volt 
vezetőjükkel részt vettek a megbeszélésen, mindenki elfogadta azt a feltételt, amit a 
Vezérigazgató Úr ajánlott. Jobb feltételt tud a Vízmű Zrt. nyújtani, mint 
önkormányzatunk, mi nem voltunk abban az anyagi helyzetben. Minden dolgozónak 
saját szerszámot vásárolnak. Én úgy érzem, hogy az utóbbi 5 évben elég mostohaként 
volt kezelve a Kommunális Szolgáltató, de az alapvető feladatot mindig ellátták, volt 
mindig ivóvíz és a szennyvízrendszer is kisebb hibákat kivéve azért működött. Azt tudni 
kell, hogy a kormány új jogszabályt hozott és annak a kihívásnak már mi nem tudunk 
eleget tenni, tehát valamelyik nagyobb szolgáltatóhoz csatlakozni kell, az előző testületi 
ülésen ez el is hangzott, mi a Hajdú-bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek 
adtuk oda. Itt van már eleve amúgy is a tulajdonunk, mert az ivóvíznek a nagy része 
jelen pillanatban is náluk van, csak mi üzemeltettük, a szennyvizet pedig bevittük. Az 
önkormányzat a tulajdonát vissza fogja kapni, de üzemeltetésre, amit megkötöttünk 
szerződést, a továbbiakban most már ők fogják ellátni. Hátha sikerül egy kicsivel 
színvonalasabb üzemeltetést biztosítani. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?  
Aki egyetért Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának 
módosításával kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
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45/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2009. (VI.04.) KT számú 
határozatával elfogadott Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A „tevékenységek jellege: közszolgáltató költségvetési szerv” szövegrész törlésre 
kerül. 

2.) A „közszolgáltató szerv fajtája: közüzem” szövegrész törlésre kerül. 
3.) A „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” szövegrész helyébe a „Gazdálkodási 

besorolás” kerül. 
4.) Törlésre kerül „ Alaptevékenysége: 2009.12.31-ig  Szennyvízelvezetés és kezelés” 

szövegrész. 
5.) „Szakfeladatai 2009. 12.31-ig 

751845        Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás  
701015             Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 
551414             Üdültetés 
751757             Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
751856             Települési vízellátás és vízminőség védelem 
751867             Köztemető fenntartási feladatok 
751922             Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 
901116             Szennyvízelvezetés és kezelés 
901215             Település tisztasági szolgáltatás 
902113             Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
930316             Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 
930910             Fürdő és strandszolgáltatás 
930932             Turinform iroda működése „ szövegrész törlésre kerül. 
 

6.) „ Kisegítő tevékenysége: 2009. december 31-ig 

Száma 
 
Megnevezése 
 

Kiadások %-os 
aránya 

551414 Üdültetés 1 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5 
930910 Fürdő és strandszolgáltatás 30 
930932 Turinform iroda működése 1 

„ szövegrész törlésre kerül. 
 

7.) Alaptevékenységei közzé bekerül: 
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
553000 Kempingszolgáltatás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 

8.) Bekerül az alapító okiratba: 
 
 Vállalkozási tevékenységet folytat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  
 törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint. 
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Szakfeladata   932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás              
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Aki egyetért Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának egységes 
szerkezetével kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának egységes szerkezetét –  7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§, valamint a 45/2012. (II. 29.) KT. számú határozata 
alapján Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát az alábbi egységes 
szerkezetben adja ki: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Intézmény neve: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 

Szervezet 
Székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő u.  57. sz. 
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A településen keletkezett szennyvizek 
elvezetésével, tisztításával, a települések 
csapadékvizeinek összegyűjtésével és 
elvezetésével kapcsolatos feladatok 
 

Szakágazati száma : 370000 Szennyvíz elvezetés és kezelés 
Működési köre:                                               Tiszacsege közigazgatási területe  
Törzskönyvi száma: 644149 
Irányító szerv neve: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 Székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 
Fenntartó neve: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
 Székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 
 
Gazdálkodási besorolás:                               önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása: 
      A pénzügyi, gazdasági feladatainak  ellátására a Polgármesteri Hivatalt, 
       mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. 
 
Alap tevékenysége  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
Szakfeladatai  
360000              Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000              Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103              Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása  
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421100              Út, autópálya építése 
422200              Elektromos ,híradás-technikai célú közmű építése 
522003              Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
680002              Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
841403              Város-, községgazdálkodási szolgáltatások 
841901              Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
552001  Üdülői szálláshely szolgáltatás 
553000  Kempingszolgáltatás 
960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
Vállalkozási tevékenységet folytat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  
 törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint. 
 
Szakfeladata   932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás     
          
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon 
 Tiszacsege Hrsz: 060311   Szennyvíztisztító telep 
 Tiszacsege Hrsz: 20           Iroda épület  (Tiszacsege Fő út 57. szám) 
 Tiszacsege Hrsz:  0603/2   Temető 
 Tiszacsege Hrsz:  49, 50     Piac 
 Tiszacsege Hrsz:  2939/3    Kemping 
 Tiszacsege Hrsz:  2939/5    Strandfürdő (termálkút) 
 Tiszacsege Hrsz:  2940/3    Strandfürdő 
 Tiszacsege Hrsz:  2999       Üdülőépület I-IV. Vendégházak  (Tiszacsege Muskátli út) 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti ingatlanvagyon és az intézmény 

vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi 
eszközök 
 

Vagyon feletti rendelkezés: 
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város Önkormányzatának 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 21/2004.(V.03.) KT. 
számú rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 

 
Az intézményvezető kinevezése: 
Az intézmény vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§– pályázat útján 
határozott időre bízza meg. 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
jogviszony megjelölése: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti 
jogviszony 

Tiszacsege, 2012. március 01. 
 
 Szilágyi Sándor 
   polgármester 
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ZÁRADÉK 

 
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata a 46/2012. (II. 29) KT. számú és  a 
123/2009. (VI.30.) KT számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével 100/2009.(VI.04.) KT. számú határozattal elfogadott, 
2009. július 02.-án kelt alapító okirat hatályát veszti.  
 

NYILATKOZAT 
 
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által vezetett …………………. napján törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzett adatokkal.  
Tiszacsege,  2012. március 01. 
 
 Füzesiné Nagy Zita 
                jegyző 
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12. Napirendi pont 

 
Polgármesteri jelentés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
 Szilágyi Sándor polgármester felolvasás útján ismerteti a két ülés között eltelt 

fontosabb eseményekről szóló polgármesteri jelentést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kiegészítésként még el szeretném mondani, hogy Darányban a Böllérversenyen a 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület színvonalasan képviselte Tiszacsegét. Igazi bensőséges 
hangulat volt jellemző. Azért is mentem el, hogy az elkövetkezendő időben milyen mértékben 
vegyünk részt ilyen rendezvényeken és mennyi anyagi ráfordítással jár egy ilyen rendezvény. 
Az Újszentmargitai böllérversenyen már önkormányzatunk is segítette a Hagyományőrző 
Néptánc Egyesületet. Bizottsági ülésen megfogjuk majd beszélni a képviselőkkel, hogy melyik 
rendezvényre menjünk el, mert most már tudjuk pontosan, hogy mennyibe kerül Tiszacsegének. 
Ezek a rendezvények arra jók, hogy tiszacsegei emberekkel, meg más olyan frekventált 
emberekkel találkozzunk, akik segítik Tiszacsegét. Önkormányzatunknak Margitán külön sátra 
volt, ahol tiszacsegei és nem tiszacsegeieket láttunk vendégül, azt gondolom, hogy folytatni 
kell, mert így tudunk barátokat szerezni vagy az elöljáróságokat is vendégül látni. A megyei 
közgyűlés alelnöke is megtisztelte a sátrunkat, ezeket nem szabad nélkülözni. Több esetben azt 
tapasztaljuk, hogy nagyon jól jött akár a megyei kormányhivatal, illetve a megyei közgyűlésnek 
a segítsége is.  

 Amit még el kell, hogy mondjak, a nyugdíjasok kezdeményezésére a fürdőnek a 
felvirágoztatásában szerettek volna részt venni, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. A 
nyugdíjasok kaptak az önkormányzattól minimális pénzbeli támogatást és fánkot 
sütöttek, kis zenés rendezvényt tartottak a fürdőben, nagyon sokan részt vettek ezen az 
ünnepségen, rendezvényen. Nagyon segíteném, ha a városon belül kulturális 
csoportosulások jönnének létre. Aki a városért tenni akar, azt tiszteletben tartom, más 
egyesületekre is nagyon nyitott vagyok és tényleg segítem a város fejlődését, ahol lehet.  
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kiegészítése, vagy hozzászólása valakinek? Aki 
egyetért a polgármesteri jelentéssel, valamint az elhangzott kiegészítéssel, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – polgármesteri jelentést – 7 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

47/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést 
elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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13. Napirendi pont 

 
Különfélék. 
 

 
a.) Tiszacsegei lakosok részére ingyenes fürdőzés biztosítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./  

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Szeretném a Képviselő-testülettel megszavaztatni, hogy továbbra is pénteki napokon 
egy hónapig még biztosítsuk a tiszacsegei lakosok részére, hogy ingyen bemehetnek a 
fürdőbe. Pénteki napon elég nagy a látogatottság, lényegesen többen jöttek el. A 
Képviselő-testületnek külön megköszönöm, hogy idáig segítettük a tiszacsegei 
embereket, hogy ezt a fürdővizet, ami tényleg alkalmas arra, hogy az időseknél is 
bizonyos fokú gyógyulást jelent akár a bőrbetegségeknél, a mozgásszervi betegségeknél 
is jótékony hatással van. Április hónapban szünetet hagynánk, felkészítenénk a fürdőt, 
hogy május 01-jére kellő színvonalon megtudjuk nyitni. Azt kérem tőletek, hogy 
mondjátok el a véleményeteket, hogy hogy gondoljátok. Március hónapban még pénteki 
napokon biztosítanánk az ingyenes belépést a fürdőbe. Kérdezem a két Elnök Urat, 
hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban?   

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Maximálisan támogatom ezt a javaslatot, nem csak az idősek, hanem a fiatalok is egyre 

nagyobb számban veszik igénybe. Ez az egy nap legyen a csegeieké, én támogatom.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Én is azt tudom mondani, hogy nyilván hosszú távon kell gondolkodnunk, meg lesz 

ennek az eredménye, a fürdő látogatottsága nőni fog, nyilván a helyi lakosságot várjuk, 
mert itt van helyben ez az áldásos víz és sajnos kevesen veszik igénybe. Mindenképpen 
támogatom. Olyan kérdés is felmerült bennem, hogy esetleg az iskolás gyerekeket is ki 
lehetne vinni tornaóra keretében. Ezt szakmailag az iskolára bíznám, hogy milyen korú 
gyerekeket visznek ki, talán ott is lenne egy olyan vonzata, hogy után elmondják az 
élményeiket a szüleiknek, ezáltal lehetne fokozni a látogatottságot, a pénteki nap 
alkalmas lenne arra is. Egyetértek, hogy még a következő hónapot hagyjuk meg és 
utána egy felkészülési szünetet következzen.  

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Nagyon jó a felvetés, már évek óta ezen gondolkodunk, hogy hogy tudnánk ezt 

megoldani. Időben időigényes, ez a nagy probléma van. Az lenne az egészséges, hogy 
heti egy órában úszhatnának a gyerekeket. Az lenne a legjobb, ha lenne egy busza az 
önkormányzatnak, ami leszállítaná a gyerekeket és visszahozná, mert ez a legnagyobb 
gátja ennek, hogy kivitelezzük. Megbeszélem a kollégákkal, hogy péntek délutánra 
szervezzék meg az osztályokba, hogy lemennek a szülőkkel és beosztanánk a négy 
pénteket 2-2 évfolyamra.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Teljes egészében az Iskola Igazgató Úrra bízom, ha megtudjátok oldani. 

Aki egyetért azzal, hogy március hónapban pénteki napokon 10.00 órától este 20.00 
óráig a tiszacsegei lakosok részére ingyenesen biztosítsuk a fürdőbe a belépést, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fürdő ingyenes biztosítása a 
tiszacsegei lakosok részére – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
48/2012.(II. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 
lakosság részére a termálstrandon az alábbi napokon ingyenes fürdőzést biztosít.  
 

2012. március 02. 
2012. március 09. 
2012. március 16. 
2012. március 23. 
2012. március 30. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
b.) Fakiosztásról tájékoztatás 

Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
/Szóbeli előterjesztés alapján./  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Nagyon röviden szeretnék tájékoztatást adni a tűzifa kiosztásával kapcsolatban, azt 

tudom elmondani, hogy nagyon jól haladunk, úgy lehet számolni vele, hogy a héten 
szinte befejeződik. A kérelmeknek, az igényeknek eleget tudunk tenni, talán valami 
minimális mennyiség marad még a jövő hétre. Az előzetes felmérés alapján nagyon 
örvendetes, hogy olyan nagyszámú igény jelentkezett, igénybe veszi a lakosság és 
kiosztásra fog kerülni, most már lassan a végéhez érünk.  

 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és zárt 
ülést rendel el. 
 

K. m. f. 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
               polgármester                 jegyző 

Losonczi János 
jegyzőkönyvhitelesítő 


