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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. június 20-án tartandó ülésére 

 
 
 

Tárgy: A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 
felülvizsgálata 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2013. január 1. napjától hatályát vesztette a helyi önkormányzat társulásairól és együttműködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény. Ezzel egyidejőleg 2013. január 
1. napjától hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87-95.§-a, ami az önkormányzati társulásokra vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza. Ezek szerint a társulások nem szűnnek meg a törvény erejénél fogva, 
hanem a szabad társulás alkotmányos elve alapján mőködnek tovább, azzal a feltétellel, hogy nem 
mőködhetnek ellentétesen a Mötv. rendelkezéseivel. 
A törvényalkotó a Mötv. 146. § (1) bekezdésében rögzítette azt is, hogy a társulási 
megállapodásokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni. 
A társulásokat az önkormányzatok képviselő-testületei közötti megállapodások hozták létre, így a 
felülvizsgálat során is a képviselı-testületeknek kell döntést hoznia. 
A felülvizsgálati kötelezettség teljesítéséig a korábban kötött társulási megállapodás és a 
szervezeti- és működési szabályzat szerint működhetnek tovább a társulások 2013. június 30- ig. 

 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását 2004-ben alapította Balmazújváros Város, Egyek 
Nagyközség, Hortobágy Község és Tiszacsege Város Önkormányzata. 
Az önkormányzatok jelenlegi álláspontja szerint mind a négy önkormányzat fent kívánja tartani 
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását. A Mötv. 93.§-a részletesen tartalmazza a 
társulási megállapodás alapvető szabályait, így ennek megfelelően a társulási megállapodás 
felülvizsgálata megtörtént. 
A Társulási Tanács a 2013. június 7-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a társulási 
megállapodást, és felkérte a települési önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy hozzanak 
döntést a megállapodás elfogadásáról. A társulási megállapodás az előterjesztés mellékletét 
képezi. 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

T i s z a c s e g e  Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. június 30. 
 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester  
 
 
Tiszacsege, 2013. június 14. 

 
 

  Szilágyi Sándor 
polgármester 



BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint. 

 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 
 
 

1. A Társulás neve, székhelye 
1.1. A Társulás neve: Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás 
1.2. A Társulás székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

2.1. Balmazújváros Város Önkormányzata 
2.1.1. Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
2.1.2. Képviselője:  Dr. Tiba István polgármester 

 
2.2. Egyek Nagyközség Önkormányzata 
2.2.1.Székhely: 4069 Egyek, Fő út 3. 
2.2.2.Képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester 

 
2.3. Hortobágy Község Önkormányzata 
2.3.1.Székhely: 4071 Hortobágy , Czinege J. u. 1. 
2.3.2.Képviselője: Vincze Andrásné polgármester 

 
2.4. Tiszacsege Város Önkormányzata 
2.4.1.Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
2.4.2.Képviselője: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

3. A  Balmazújvárosi  Kistérség  Többcélú  Társulása  alapításának  időpontja:  2004. 
december 2. 

 
4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. december 31-én): 

 
Település Lakosságszám 

Balmazújváros 17961 
Egyek 5482 

Hortobágy 1567 
Tiszacsege 4805 
Összesen: 29815 
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5. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni. 

 
6. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik. 

 
 

II. FEJEZET 
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

 
1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített kötelező 
és önként vállalt feladataikat. 

 
2. A Társulás a feladatait a Társulás által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató 
Központ, valamint a Társulás Tanács határozatai alapján megkötött szerződések útján látja el. 

 
3. Társulás útján közösen ellátott feladatok: 

 
3.1. szociális szolgáltatások 

3.1.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján, 
3.1.2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján, 
3.1.3. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján, 

3.1.3.1. idősek klubja 
3.1.3.2. szenvedélybetegek nappali ellátása 

3.1.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján, 
3.1.5. közösségi szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján, 

3.1.6.1. közösségi pszichiátriai ellátás 
3.1.6.2. szenvedélybetegek közösségi ellátása 

3.1.6. támogató szolgáltatás az 1993.évi III. törvény 65/C.§-a alapján 
3.1.7. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 39.§-a alapján, 
3.1.8. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63.§-a alapján, 
3.1.9. helyettes szülő az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján, 
3.1.10. ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) az 1993. évi III. törvény 67.§-

a alapján 
 

3.2.belső ellenőrzés a 2011. évi CCLXXXIX törvény 119.§ (4) bekezdése alapján, 
3.3.útüzemeltetői és fenntartási feladatok 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján, 
3.4.állati eredetű melléktermék (állati hulladék) elszállítása a 2008. évi XLVI. törvény 

19.§ alapján, 
3.5.orvosi ügyelet az 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése alapján. 

 
 

4. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 
 

A társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat elsősorban természetes 
személyek  az  Szt.,  a  Gyvt,  valamint  az  ide  vonatkozó  ágazati  jogszabályok,  helyi 
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önkormányzati rendeletekben és határozatokban meghatározottak szerint vehetik igénybe. Egyes ellátások 
térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe. 
A szociális feladatok intézményi térítési díjait a Társulási Tanács fogadja el. A társult önkormányzatok 
felhatalmazzák Balmazújváros Város Önkormányzatát, hogy a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson. 

 
 

III. fejezet 
 

A társulás által ellátott feladatok településenként 
 

1. A társulás a II. fejezet 1.-3. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként és társult 
önkormányzatonként az alábbiakat látja el: 

 
1.1. Családsegítés 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u. 8.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Fő út 3.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Kossuth u. 8.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Fő út 42.) 

 
 

1.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u. 12.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata 

 
 

1.3. Nappali ellátás 
1.3.1. Idősek klubja 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u. 8.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.) 

1.3.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása 
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u. 12.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
1.4. Étkeztetés 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u. 8.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Kossuth u. 8.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.) 

 
1.5. Közösségi ellátások 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u. 
12.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Kossuth u. 8.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.) 
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1.6. Támogató szolgáltatás 
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u. 

12.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Kossuth u. 8.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.) 

 
1.7. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u. 8.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Fő tér 23.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Kossuth u. 8.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Fő út 42.) 

 
1.8. Házi segítségnyújtás 

 
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u. 

12. ) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Kossuth u. 8.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.) 

 
1.9. Helyettes szülő 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
u. 8. 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Fő tér 23.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
 
 

1.10. Ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u. 57.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
1.11. Belső ellenőrzés: 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
1.12. Állati hulladék elszállítása: 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
1.13. Útüzemeltetői és fenntartási feladatok 
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- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
 

1.14. Orvosi ügyelet: 
- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata 

 
2. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási területükön ellátott 
ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai létszámminimumot. Ezen feltétel 
teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy több tagönkormányzat egymás között erről 
írásban megegyezik. A tagönkormányzatok továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az 
intézménytől állami támogatás elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli 
felhívása ellenére - nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott település viseli a 
normatíva visszavonás jogkövetkezményeit. 

 
IV. fejezet 

A társulás szervezete és működése 
 

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány 
 

1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori 
polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve 
képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az önkormányzatot. 
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek azzal, hogy 
a II. fejezet I.14. pontjában meghatározott feladat ellátásban részt nem vevő önkormányzatok által delegált 
tagok az e feladatok ellátását érintő körben nem rendelkeznek szavazati joggal. 
1.3. Szavazni személyesen lehet. 

 
2. A társulási tanács hatásköre 
A társulási  tanács  feladata az önkormányzati társulás mőködtetése,  valamint  a feladatok ellátásának 
rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 
A társulási tanács hatáskörébe tartozik: 

a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele esetén a 
projektmenedzsment tagjainak megválasztása, 

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a meghatározása, 
c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi költségvetését a 

székhely település  szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala készíti el és nyújtja be a 
Magyar Államkincstárhoz. 

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás 
elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi 
tagja Képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, 
ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba, 

e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását. 
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3. A Társulási Tanács elnöke 

 
3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 Fő elnököt, és 1 Fő alelnököt választ. A társulást a 
társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és alelnökének 
személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A társulási tanács 
bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A társulási tanács 
tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni. 
A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés 
kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása. 

 
3.2. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a társulást 
hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt szerződést és 
vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak végrehajtásáról az elnök a 
társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja. 

 
4. A társulási tanács működése 

 
4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesülnek. 

 
4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint mőködik. 

 
4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az 
alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai sorából a korelnök írásban hívja össze és 
vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 
4.4. Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 

 
5. A döntéshozatal módja, minısített döntéshozatal esetei 

 
5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele jelen van. A 
társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. 

 
A javaslat elfogadásához – Főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe vehető, jelenlevő 
tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges. 

 
5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról 
- a   társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő vállalásáról 

 
A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a társulási tanács 
összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó tagok által képviselt 
települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét elérje. 

 
 
 

5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A 
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társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzati képviselő-
testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

 
V. fejezet 

A közös fenntartású intézmény jogállása 
 

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. július 1. napi 
hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn. 
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye 

 
Neve: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Székhelye: 
Balmazújváros, Veres Péter u. 57. 

 
3. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ a I. fejezet 2. pontjában foglaltak szerinti településeken 
ellátja a társulás  II. fejezet 3.1. pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti 
feladatait. Ennek részeként a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az 
ellátások mőködtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, 
szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat 
ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével. 
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulási tanács jogosult gyakorolni. 

5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Balmazújvárosi Kistérség 
Humán Szolgáltató Központ látja el. 
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési 
elıirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli 
működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott 
költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a 
felügyeleti szervnek minősülő Társulási Tanácsnál kezdeményezhető. 
8. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör ellátása az 
alábbiak szerint történik: 
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője a Balmazújvárosi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogkört, az 
intézmény – társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói 
jogköröket átruházhatja. 
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VI. fejezet 

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések 
 

1. A közös feladatellátás finanszírozása 
 

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint 
biztosítják: 

• az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi 
költségvetésből igényelhető állami támogatásokból, 

• különböző pályázati támogatásokból, 
• intézményi működési bevételekből, valamint 
• a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából. 

 
1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési önkormányzatnál kell 
kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt. 
1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésének 
keretében igényli és elszámolja a szociális szolgáltatási feladatokra biztosított állami támogatást, az 
intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján. 

 
1.4. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és felhalmozási 
kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják. A társult önkormányzatok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során a telephely mőködőképessége biztosított 
legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló 
ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem képezik részét a társulás költségvetésének, azt a 
tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási 
kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó. 

1.5. A társulás feladatainak ellátásában részt vevők részére a jogszabályokban, illetve a szerződésekben 
meghatározott bért, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési 
rendeletben foglaltak szerint biztosítja. 

 
 
 

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja 
 

2.1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, valamint a 
megállapodás II. fejezet 3.2,3.3. és 3.5. pontban  meghatározott feladat ellátásának költségeihez lakosságszámuk 
arányában, az egyéb költségekhez egyedi határozat alapján járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). 

 
2.2. A társulási megállapodás II. fejezet 3.1 pontjában meghatározott feladatok ellátásának költségeit az a 
települési önkormányzat viseli, amelynek területén a költség felmerült. A központi irányítás és a szakmai 
vezetők kiadásai szétosztásra kerülnek a településen foglalkoztatottak létszámának arányában. 

 
2.3. A társulási megállapodás II. fejezet 3.4 pontjában meghatározott feladat ellátásának költségei 
csökkentésre kerülnek a szerződött partnerek felé kiszámlázott díjakkal. Az így fennmaradó összeg 
szétosztásra kerül a tagtelepülések között, az elszállított lakossági állati hulladék súly arányában. 

 
2.4.A működés és feladatellátás tervezhetı költségeihez a pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulási Tanács 
állapítja meg költségvetési évenként, legkésıbb az adott évre szóló költségvetés elfogadásakor. 
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2.5.. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami költségvetési 
támogatással nem fedezett – költségeket a saját működés iterületükön lévő telephely (intézményegység) többlet 
működési költségei tekintetében évente külön – külön saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 
2.6. Abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási területén 
mőködő  intézményegység működésével  kapcsolatban felmerülő kiadásokat teljes egészében a társult 
tagönkormányzat köteles fizetni. 

 
2.7. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag 
közigazgatási területén mőködő tagintézmény és/vagy telephely működésével kapcsolatban felmerülő 
kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a közigazgatási területén működő telephely 
finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás által kifizetendő többletkiadások fedezetét. 

 
2.8. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően előírtakon felüli 
foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és járulék kiadás, azt az a társult tag 
köteles finanszírozni, aki érdekében a  foglalkoztatás történik. 

 
3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása 
3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint 
a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, számviteli és egyéb nyilvántartási 
feladatait jelen megállapodás alapján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 Fő köztisztviselő bérének, 
járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott települések lakosságszámának arányában. 

 
4. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása 

 
4.1. A Társulás és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
Az éves költségvetés településenkénti lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön kimutatva készül el. 

 
4.2. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ éves költségvetésének összeállítását 
megelőzően az intézményvezető megállapítja a településenkénti tervezett, e megállapodás alapján 
finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a településeken ellátott  feladatok  és az ellátottak 
után  számított állami támogatás  összege, különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. 
Az előkészítés során az igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel. 

 
4.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül átadott 
működésicélú pénzeszköz elıirányzatként köteles megjeleníteni a település saját költségvetésében. Az elfogadott 
éves pénzügyi hozzájárulás Társulás fizetési bankszámlájára történő átutalásáról negyedévente köteles 
gondoskodni a negyedév utolsó napjáig. 
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő intézményegység 
működésével kapcsolatban hiány, valamint a működéssel kapcsolatos, költségek települési önkormányzatra eső 
részét is. 

 
4.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a Társulási Tanács 
és a Képviselő-testületeka fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés módosítására a költségvetési 
előirányzatok módosítására irányadó szabályok szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől 
számított 30 napon belül sort kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a 
továbbiakban a módosított összegő tagi hozzájárulás megfizetésére köteles. 

 
5. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 
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5.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás elnöke a fizetési 
határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben felszólítja az adóst a tartozás 
5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidın belül 
nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt idejő tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az 
adós önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás alelnöke köteles az 
inkasszó benyújtására. 

 
5.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a társulás elnöke az 
előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújt be vele 
szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.  
5.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati hozzájárulás (tagi 
hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának megfelelő összeghatárig a Társulást 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen 
megállapodás mellékletét képezi. 

 
5.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki felhatalmazó 
levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 napon belül a Társulás 
elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat a társulásból – e megállapodásban 
szabályozottak szerint - kizárható. 

 
5.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a Társulás elnöke 
polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben. 

 
6. Elszámolás 

 
6.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz kapcsolódóan a 
Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások kapcsán az egyes  tagi önkormányzati  
támogatások  alakulásáról,  valamint  a bevételek és kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni. 

 
6.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az elszámolás 
lezárását követı 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges túlfizetés a társult önkormányzat 
tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást követő hónap(ok) vonatkozásában csökkentheti. 

 
 
 

VII. fejezet 
A társulás vagyona 

 
1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a megállapodás 
megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik. 

 
2. A feladatellátást szolgáló vagyon 

 
2.1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása ingóvagyonát jelen megállapodás 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
2.2. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, felszerelések, 
ingóságok szolgálják: 

 
a.) Balmazújvároson a Balmazújváros Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 

- Balmazújváros, Debreceni u. 12. szám alatti 
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- Balmazújváros, Veres Péter u. 8. szám alatti, 
- Balmazújváros, Veres Péter u. 57. szám alatti 

b.) Egyek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
- Egyek, Fő út 3. szám alatti, 
- Egyek, Tisza út 6. szám alatti 

c.) Hortobágyon a Hortobágy Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
- Hortobágy, Kossuth u. 8. szám alatti 

d.) Tiszacsegén a Tiszacsege Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
- Tiszacsege, Tompa u. 1. szám alatti, 
- Tiszacsege, Fő út 42. szám alatti ingatlan. 

 
2.3. Az Orvosi Ügyelet feladatellátását Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában a Balmazújváros Város 
Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Balmazújváros, Dózsa Gy. 
u. 5-7. szám alatti ingatlan és a benne lévő ingóságok szolgáltatják. 

 
 
 

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje 
 

3.1. A feladatellátását biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
alapításakor vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában 
marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint 
a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító 
intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával 
köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját 
helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni. 

 
3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár szerinti 
elkülönítését köti ki. 

 
3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi - a társulási 
tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a tulajdonukban lévő, de az 
intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos 
önkormányzat önállóan jogosult, annak pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás 
vagy a társult önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott 
tagönkormányzat tulajdonában marad. 

 
4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén 

 
4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz biztosított 
önrész arányában, ennek hiányában a társulás, illetve az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás 
arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, 
támogatásoknak. 
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a Ptk. közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a saját 
illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 
tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a 
megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben 
megváltja. 

 
 
 

VIII. fejezet 
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A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség 
1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerőségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a 
társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi  helyzetéről,  az elnök - 
minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol. 

 
2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének 
tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben 
történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésőbb 
költségvetésük elfogadásával egyidejőleg kötelesek meghozni. 

 
3. A társulás  szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást 
alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban meghatározott 
feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is tájékozódhatnak, 
ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról. 

 
4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat jegyzőinek 
közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint. 

 
 
 

IX. fejezet 
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei 

 
1. Jóváhagyás 

 
A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő– testületei minısített többséggel meghozott 
határozatban fogadják el. 

 
2. Csatlakozás 

 
2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik 
lehetővé, mely: 

• elfogadja a társulás céljait 
• hatékonyan közremőködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő 
megvalósításában 

• vállalja a mőködtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését 
• továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el 
• inkasszós jogot biztosít a társulás részére. 

 
2.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. 

 
2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat Képviselő-testületének a csatlakozásra  történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal 
korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási 
Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített többséggel 
döntenek. 

 
3. Kiválás 

 
3.1. A társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 
3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat Képviselő-testületének legalább 6 hónappal 
korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie kell. 
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4. Kizárás 
 

4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 
kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt és azt a társulás önkormányzatainak képviselő-
testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és társulási tanács minősített 
többséggel támogatják. 

 
4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen: 

• amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács 
ülésein vagy 

• a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, több 
mint három hónapos elmaradása van vagy 

• a képviselő-testület az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési, 
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy 

• a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett 
banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács 
elnökéhez. 

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy 
azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a társulás 
elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult 
önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek több- mint 
fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 
munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testületkülön jogszabály szerint nem tud 
gondoskodni  a kötelező feladatellátásáról,  az addig felmerült  költségeket  továbbra is köteles 
viselni. 

 
5. Megszűnés 

 
A társulás megszűnik: 

a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák b.)
 a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján 
c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken 

 
6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje 

 
6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni 
egymással. 

 
6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben 
a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban 
foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás nem ad alapot a 
Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve érvényesítésére. 

 
6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás vagy 
kiválás esetén pedig a társulás a  megszűnés napját követő 30 napon belül köteles elszámolni  a  
társult  önkormányzat(ok)tal  az  éves  költségvetési  határozatban  előzetesen 
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jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások 
időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás 
benyújtását követő 30 napon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető 
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell. 

 
6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően visszaszáll 
a jelen megállapodás átadott feladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt, illetve 
a megbízottakat nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási 
kötelezettség. 

 
7. A megállapodás 

módosítása 
 

7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat Képviselő-testülete a 
Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács 
előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A 
képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt 
megtárgyalni. 
7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő- 
testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a 
társulási megállapodás módosításával egyenértékő a módosítást elfogadó képviselő-testületi 
határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban 
kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást 
követő napon következik be. 
7.3. A II. fejezet 3.5. pontjában meghatározott feladat ellátásban részt nem vevő 
önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik, hogy ezen feladataikat a társulásban 
kívánják ellátni. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott 
szabályok irányadók a társulási megállapodás módosítására és annak hatályára. 

 
X. fejezet 

A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 
 

A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás 
történik. A II. Fejezet 3.5. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő 
feladatellátásnak minősül, így a Társulási tanácsban a szavazatarányok IV. pontjában foglalt 
speciális szabályai érvényesülnek. A hozzájárulás lakosságszám arányosan kerül megállapításra, 25 
Ft /Fő összegben. 

 
XI. fejezet 

Vegyes 
rendelkezések 

 
1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2013. július 1. napján lép 
hatályba. 

 
2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
4. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 
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5. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki. 

 
6. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 
követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján a 
polgármesterek saját kező aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult 
önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő- 
testületi döntéseinek hiteles másolata. 

 
A társult önkormányzatok:  A   társulási   megállapodást

 jóváhagyó képviselő-testületi határozat 
száma: 

Balmazújváros Város Önkormányzata                               ……... (……...) KT határozat 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzata                                   ……... (……...) KT határozat 
 

Hortobágy Község Önkormányzata                                   ……... (……...) KT határozat 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata                                      ……... (……...) KT határozat 
 
 
 

Balmazújváros, 2013. június 
 
 
 
 

Dr. Tiba István Dr. Milucky Attila 
Balmazújváros Város Polgármestere                                    Egyek Nagyközség Polgármestere  

 
 
 
 
 

Vincze Andrásné Szilágyi Sándor 
Hortobágy Község Polgármestere Tiszacsege Város Polgármestere 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. június 20-án tartandó ülésére 

Tárgy:  Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék Tiszacsege Város Önkormányzata 
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről jelentéséhez 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Állami Számvevőszék 2012. őszén lefolytatott vizsgálatának tárgya az Önkormányzat pénzügyi 
gazdálkodási helyzetének és szabályosságának ellenőrzése a 2009. január 1. napjától 2012. június 
30. napjáig tartó időszakban. 
 
A vizsgálat eredményeként az Állami Számvevőszék javaslatokat fogalmazott meg a polgármester 
és a jegyző részére az észlelt hiányosságok jövőbeni  megszüntetésére vonatkozóan, egyidejűleg 
azt kérve, hogy készüljön intézkedési terv.  
Az Állami Számvevőszék azt nem írta elő, hogy a Képviselő-testület is fogadja el az intézkedési 
tervet, ennek ellenére elkerülhetetlennek tartom, hogy ez megtörténjen. 
2013. június 23-ig  meg kell küldeni az intézkedési tervet az Állami Számvevőszéknek.   
 
A jelentés 4 pontban összesen 7 javaslatot fogalmaz meg a polgármester, illetve 5 pontban 
összesen 8 javaslatot a jegyző részére. Az Állami Számvevőszék jelentése az előterjesztés 
mellékletét képezi 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának az Állami 
Számvevőszék jelentésére készített intézkedési tervére vonatkozó – mellékletben található - 
határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 

 
Tiszacsege, 2013. június 17. 
 

  
Szilágyi Sándor 
Polgármester 

 
Határozati javaslat: 
…/2013. (… …) KT. számú határozat 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 21. napján kell, az Állami 
Számvevőszék által készített Tiszacsege Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási 
helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről című jelentést megismerte és a határozat 
mellékletét képező intézkedési tervet jóvá hagyja. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Határidő: folyamatos 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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melléklet a …/2013. (… …) KT. számú határozathoz: 
 

Intézkedési terv az Állami Számvevőszék Tiszacsege Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási 
helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről című jelentéséhez 

 
1. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „A működési jövedelemtermelő 
képesség és a feladatellátás összhangja, valamint az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya 
helyreállításának, hosszú távú fenntarthatóságának érdekében – a 2012. évi 
adósságkonszolidációt, valamint a 2013. évtől változó feladat-ellátási kötelezettséget 
feladatfinanszírozási rendszert figyelembe véve – határidők és felelősök megjelölésével 
kezdeményezzen intézkedéseket, melyek keretében: 
A polgármester vizsgáltassa meg, és terjessze a Képviselő-testület elé a további bevételszerző és 
kiadáscsökkentő intézkedések bevezetésének lehetőségét és a döntés függvényében járjon el a 
bevezetésre kerülő bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedések végrehajtása érdekében.” 

Helyzetértékelés: Az Önkormányzatot nem kötelezi jogszabály bevételnövelő és kiadáscsökkentő 
intézkedések kidolgozására. A Képviselő-testülete legutóbb 2011. szeptember 14. napján tartott 
ülésén fogadott el a Polgármesteri Hivatal munkatársai által készített és Szilágyi Sándor 
polgármester által előterjesztett intézkedési tervet az önkormányzat költségvetési hiányának 
csökkentésére. A 181/2011.(IX.14) KT. számú határozattal  elfogadott intézkedési terv 
végrehajtása megtörtént, az önkormányzat likviditási helyzete kezelhetővé vált.  Az Állami 
Számvevőszék a jelen jelentést megalapozó  2012. évi ellenőrzése óta lezajlott  a 5.000 fő alatti 
lakosságszámú önkormányzatok adósságának konszolidációja, illetve 2013. évi finanszírozási 
rendszer  is javított az Önkormányzat gazdasági helyzetén.  
 
Szükséges intézkedés: A polgármester kötelezi a jegyzőt, hogy dolgozzon ki bevételnövelő és 
kiadáscsökkentő intézkedésekre javaslatokat és egyúttal utasítja az intézményvezetőket, hogy az 
intézkedések kidolgozásában a jegyző irányítása szerint vegyenek részt. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Ládi Jánosné intézményvezető, Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
Oláhné Kovács Márta intézményvezető, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető, Városi Óvoda és Bölcsőde 
 
 
2. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „A polgármester terjesszen a 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra – az 1991. évi XX. tv. 140. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
jegyző által elkészített - az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a pénzügyi 
egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú újratermelődése elkerülését biztosító 
intézkedéseket tartalmazó reorganizációs programot.” 



Helyzetértékelés: Az adósságrendezési eljárást a helyi önkormányzat, továbbá annak hitelezője 
kezdeményezheti. Az 1996. évi XXV. tv.  4. § (2) bekezdése felsorolja azon tényállásokat, mely 
esetben kezdeményezhető az adósságrendezési eljárás; 
„4. § (2) Az adósságrendezési eljárás akkor kezdeményezhető, ha a helyi önkormányzat vagy az 
önkormányzati költségvetési szerv 
a) a hitelező által megküldött számlát vagy számlaadásra nem kötelezett hitelező esetében az 
általa küldött fizetési felszólítást, ezek átvételét, illetve - a később esedékessé váló követelés 
tekintetében - az esedékességet követő 60 napon belül nem vitatta és nem fizette ki; 
b) elismert tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem fizette ki; 
c) jogerős és végrehajtható bírósági (hatósági) határozatban foglalt fizetési kötelezettségét nem 
teljesítette; 
d) fizetési kötelezettségét a korábban lefolytatott adósságrendezési eljárásban kötött egyezség 
ellenére nem teljesítette; 
e) az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló köztartozását az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti; 
f) más helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozását - ideértve a külön jogszabály szerint 
létrehozott társulás keretében vállalt fizetési kötelezettségének nem teljesítését is - az 
önkormányzattal kötött vagy társulási megállapodáson alapuló beszedési megbízás benyújtását 
követő 60 napon belül nem teljesíti.” 
A reorganizációs programot az hivatkozott törvény 20. §-a írja elő kötelezettségként azon 
önkormányzatok számára, melyeknél már megindult az adósságrendezési eljárás.   
 
Szükséges intézkedés: A polgármester reorganizációs program tervezetének elkészítésére 
kötelezi a jegyzőt és egyúttal utasítja az intézményvezetőket, hogy a program készítésében, a 
jegyző irányítása szerint vegyenek részt. 

 

Hivatkozott jogszabály: 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Ládi Jánosné intézményvezető, Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
Oláhné Kovács Márta intézményvezető, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető, Városi Óvoda és Bölcsőde 
 
 
3. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „A polgármester a szállítói 
kitettség és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv törvény 
4-9. §-aiban szabályozott adósságrendezési eljárás megindítása elkerülésének érdekében 
meghatározott gyakorisággal számoljon be a Képviselő-testületnek az Önkormányzat lejárt 
szállítói állománya alakulásáról. Intézkedjen a szállítói számlák esedékesség szerinti 
kiegyenlítéséről vagy a lejárt tartozások átütemezéséről.” 



Helyzetértékelés: Jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a szállítói analitikát rendszeresen a 
Képviselő-testület tagjai elé kellene terjeszteni tájékoztatási céllal. A Képviselő-testület tagjai a 
költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet tárgyalása, illetve az ÖNHIKI pályázatok 
benyújtása során kaptak eddig tájékoztatást a szállító állomány aktuális állapotáról. 
 
Szükséges intézkedés: A polgármester utasítja a jegyzőt, intézkedjen annak érdekében, hogy a 
pénzügyi vezető munkaköri leírásában feladatként szerepeljen a szállítói állomány kimutatását 
tartalmazó előterjesztés előkészítése a soros testületi üléseket megelőző összevont bizottsági 
ülésekre. 
 
Határidő: 2013. július 31. , alkalmazása folyamatos. 
 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
4. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „Biztosítsa, hogy az adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalások során tartsák be a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV tv. 10. § (3) bekezdésében előírt tárgyévi saját bevétel 50 %-ának megfelelő 
felső határt.” 

Helyzetértékelés: Önkormányzati saját bevételnek minősül  a helyi adóból származó bevétel, az 
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi 
eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint   a kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés. 
Adósságot keletkeztető ügyletnek kell tekinteni többek között a hitel, kölcsön felvétele során 
kapott tőke és annak kamata, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír névértéke és annak kamata, 
váltó. 
 Az tárgyi évi saját bevétel 50 %-os mértékét az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás 
2010-ben és 2011-ben haladta meg és  a Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsege Óvoda u. 3/a alatti 
telephelyének építésekor igénybevett támogatás megelőlegező hitel igénybevételéhez 
kapcsolódott. A hitel felvételéről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. 
április 8. napján megtartott ülésén döntött a 64/2010.(IV.08.) KT. számú határozatával, illetve 
2010. április 29. napján tartott ülésén a 88/2010.(IV.29). KT. számú határozatával újabb 
támogatás megelőlegező hitel felvételéről döntöttek. A Képviselő-testület felhatalmazta Jónás 
Sándort – korábbi polgármestert – és Dr. Vámosi Margitot – korábbi aljegyzőt – a 
hitelszerződések aláírására. Ezen beruházásból eredő kötelezettségvállalás eredményezte a 
törvényben szereplő szint túllépését. A 2012. illetve a 2013. évben az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás mértéke már nem haladta, illetve haladja meg a korrigált saját bevétel 
mértékének 50 %-át, erre minden esetben figyelmet fordít a pénzügyi vezető. 
 
Szükséges intézkedés: A polgármester utasítja a jegyzőt, intézkedjen annak érdekében, hogy a 
pénzügyi vezető munkaköri leírásában feladatként szerepeljen az adósságot keletkeztető 



kötelezettségvállalás saját bevételhez viszonyított szintjének folyamatos figyelemmel követése és 
szükség esetén intézkedés kezdeményezése. 
 
Hivatkozott jogszabály: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv.  
 
Határidő: 2013. július 31., alkalmazása folyamatos 
 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
5. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „Intézkedjen, hogy jövőbeni 
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht 84. § (4) bekezdésében előírtak szerint az 
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, továbbá a 
költségvetési támogatás ne kerüljön megjelölésre.” 

Helyzetértékelés: A Városi Óvoda és Bölcsőde Óvoda u 3/a szám alatti telephelyének építéséhez 
igénybe vett támogatást megelőlegező hitel 2012. augusztus 2. napjáig teljes összegben 
visszafizetésre került. A 2011. évi CXCV tv. 84. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 
hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a helyi 
önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési 
támogatás nem használható fel. Az eddigi hitelfelvételek során törzsvagyon nem került 
megjelölésre. A 88/2010.(IV.29). KT. számú határozattal jóváhagyott támogatás megelőlegező 
hitel folyósításának feltétele volt a pénzintézet részéről, hogy fedezetként központi 
költségvetésből származó támogatás is megjelölésre kerüljön. 2012. évtől már nem került állami 
támogatás hitelfedezetként megjelölésre. 
 
Szükséges intézkedés: A polgármester utasítja a jegyzőt, intézkedjen annak érdekében, hogy a 
pénzügyi vezető  munkaköri leírásában feladatként szerepeljen    
a hitelfelvételek  során a fedezetként megjelölt elemek egyeztetése a hatályos jogszabályokkal. 

Hivatkozott jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 

Határidő: 2013. július 31., alkalmazása folyamatos 

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 
6. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „A közbeszerzési eljárásáról szóló 
törvényben foglaltak maradéktalan betartása érdekében: 

A polgármester biztosítsa, hogy a jövőbeni pénzügyi szolgáltatás igénybevétele esetén – 
amennyiben a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. 120. § k) pontjában foglaltak kivételével 
nem áll fenn – a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége a 119. §-ban foglalt előírást 
érvényesítsék.” 
 



Helyzetértékelés: A 2010-ben igénybe vett támogatást megelőlegező hitel igénybevételénél a 
közbeszerzési eljárást feltételezhetően a közbeszerzési törvény nem megfelelő ismerete miatt 
nem folytatták le. A hitelszerződést Jónás Sándor korábbi polgármester és Dr. Vámosi Margit 
korábbi aljegyző írta alá. A hitel felvétele előtt az aljegyzőnek tájékozódni kellett volna arról, hogy 
az igénybevett támogatásmegelőlegező hitel meghaladja-e a 2010-ben hatályos közbeszerzési 
értékhatárt.  
 
Szükséges intézkedés: A polgármester utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési 
törvény szabályainak maradéktalan érvényesüléséről az önkormányzat beszerzései során. 

Hivatkozott jogszabály: 2011. évi CVIII. tv. 119. §, 120. § k) pont 

Határidő: 2013. július 31., alkalmazása folyamatos 
 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
7. Állami Számvevőszék javaslata a polgármester részére: „intézkedjen az ÁSZ ellenőrzés 
során feltárt közbeszerzési szabálytalanság tekintetében a munkajogi felelősséggel kapcsolatos 
körülmények vizsgálásáról és hozza meg a szükséges munkajogi intézkedéseket.” 

Helyzetértékelés: A Városi Óvoda és Bölcsőde építése során a projektben résztvevő, illetve a 
támogatás megelőlegező hitel igénybevételénél közreműködő munkavállalók - Hajdu Bálint, Dr. 
Vámosi Margit – már nincsenek munkajogi jogviszonyban az Önkormányzattal illetve 
költségvetési szerveivel. 
 
Szükséges intézkedés: intézkedésre nincs lehetőség. 

 
 

8. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: „Intézkedjen, hogy a könyvviteli 
mérlegben a kötelezettségek kimutatása az Áhsz. 26. § (3) bekezdés d) pontjában és a 26. § (5) 
bekezdés a) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően történjen.” 

Helyzetértékelés: A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 26. §. (3) bekezdés d) pontja kimondja, 
hogy az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni az egyéb különféle hosszú 
lejáratú kötelezettségeket, a jogszabály ugyanazon §-ának (5) bekezdés a) pontja szerint a rövid 
lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott 
kölcsönt, ideértve a hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részleteit. 
2013. évben a gazdasági társaságtól kapott kölcsön teljes mértékben kifizetésre kerül, így a 
mérlegben már nem fog szerepelni. 
 
Szükséges intézkedés: A jegyzőt írásbeli utasítást ad a pénzügyi vezetőnek, hogy gondoskodjon a 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartásáról. 
 
Hivatkozott jogszabály: 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 



 
Határidő: 2013. július 31., alkalmazása folyamatos 
 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
9. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: „Működtessen az Áht 69. § (2) 
bekezdésében, továbbá a Bkr. 7. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásoknak megfelelő, a 
pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok kezelésére alkalmas kockázatkezelési rendszert.” 

Helyzetértékelés 2012. február 15. nap lépett hatályba - a Füzesiné Nagy Zita jegyző által 
készített - kockázatkezelési szabályzat. 
 
Szükséges intézkedés: A jegyző gondoskodik a kockázatkezelési rendszer folyamatos 
felülvizsgálatáról és szükség esetén módosításáról, mely megfelel az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett módszertani útmutatóknak illetve az Állami Számvevőszék javaslatának. 

Hivatkozott jogszabály: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

Határidő: 2013. szeptember 30., folyamatos 

Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 

10. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: „Alakítsak ki az Áht 69. § (2) bekezdésében, 
továbbá a Bkr. 8. § (1)-(2) bekezdései alapján azokat a belső kontrolltevékenységet, amelyek 
biztosítják a pénzügyi gazdálkodási folyamatok szabályosságát, a pénzügyi egyensúlyi helyzet 
alakulását befolyásoló döntésének kockázatainak kezelését. Ennek keretében a jegyző határozza 
meg a fejlesztések döntés-előkészítés folyamatában a lebonyolítás és a működtetés kockázatai 
feltárásának és kezelésének a kötelezettségét” 
 
Helyzetértékelés:  A belső kontrollrendszer olyan szintű kialakításához és működtetéséhez, mely 
megfelel az Állami Számvevőszék elvárásainak, az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál 
nincsenek meg a személyi feltételei.  
 
Szükséges intézkedés:  A jegyző kialakítja  az Áht 69. § (2) bekezdésében, továbbá a Bkr. 8. § (1)-
(2) bekezdései alapján azokat a belső kontrolltevékenységet, amelyek biztosítják a pénzügyi 
gazdálkodási folyamatok szabályosságát, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulását befolyásoló 
döntésének kockázatainak kezelését. Ennek keretében a jegyző meghatározza a fejlesztések 
döntés-előkészítés folyamatában a lebonyolítás és a működtetés kockázatai feltárásának és 
kezelésének a kötelezettségét. 
 

Hivatkozott jogszabály: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 



Határidő: 2013. szeptember 30.,Folyamatos 
 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 

11. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: „A jegyző írja elő a pénzintézeti 
kötelezettségvállalások kockázatinak döntés-előkészítő szakaszban történő feltárását, a futamidő 
egyes éveit terhelő kötelezettségek költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatásának a vizsgálatát.” 

Helyzetértékelés: A 2013. évet megelőzően igénybe vett pénzügyi szolgáltatások 
kockázatelemezése több okból kifolyólag nehezen volt kivitelezhető. A 2008. évi pénzügyi válság 
hatására a már folyósított hitelek és kölcsönök feltételei gyakran változtak, így értelemszerűen 
ezek hatása nem is lett volna kiszűrhető a kockázatelemzések során. Az Önkormányzat nem 
rendelkezett deviza elszámolású hitellel, így az árfolyamok ingadozásának kockázata nem 
érintette. 
A 2013. évben igénybe vett folyószámlahitel esetén a Képviselő-testület tájékoztatása 
megtörtént a hitel felvételének kockázatával kapcsolatban, így a döntés meghozatalánál már 
minden releváns információ a rendelkezésükre állt. 
 
Szükséges intézkedés: A jegyző szabályzatban előírja a pénzügyi vezető számára ő a pénzintézeti 
kötelezettségvállalások kockázatinak döntés-előkészítő szakaszban történő feltárását, a futamidő 
egyes éveit terhelő kötelezettségek költségvetési egyensúlyra gyakorolt hatásának a vizsgálatát. 

Hivatkozott jogszabály: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 

12. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: A jegyző „készítsen szabályzatot az 
Önkormányzat fizetőképességének és eladósodásának kezelésére, valamint a pénzügyi 
kötelezettségek teljesítésének, a szállítói tartozások és az egyéb kiadáselmaradások 
rendezésének helyi szabályaira.” 

Helyzetértékelés: A fizetőképesség és eladósodásának kezelésére vonatkozó szabályzat 
elkészítését jogszabály nem írja elő az Önkormányzat számára. A lejárt fizetési határidejű, 
kiegyenlítetlen szállítói számlák megfizetésénél elsődleges szempontnak tekintendő, hogy a 
fizetési késedelem nem haladja meg közüzemi számlák esetében a 30, egyéb számlák esetében 
60 napnál többel a számlák fizetési határidejét, 
 
Szükséges intézkedés: A jegyző belső szabályzatot készít az Önkormányzat fizetőképességének és 
eladósodásának, pénzügyi kötelezettségek teljesítésének, a szállítói tartozások és az egyéb 
kiadáselmaradások kezelésére. 
 



Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 

13. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: „Intézkedjen, hogy az Áht. 70. § (1) 
bekezdésében, továbbá a Bkr. 29. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében és a (4) bekezdés 
pontjában foglaltak szerint az éves belső ellenőrzési tervek tartalmazzák a pénzügyi egyensúlyi 
helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati tényezők ellenőrzését, biztosítsa 
az ellenőrzési tervek végrehajtását.” 

Helyzetértékelés: A 2013. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 2012. október 31. 
napján fogadta el 188/2012.(X.31.) KT számú határozatával, mely nem terjedt ki a pénzügyi 
egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati tényezők 
ellenőrzésére. 
 
Szükséges intézkedés: A jegyző gondoskodik arról, hogy a jövően a belső ellenőrzési tervekbe 
bekerüljön a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati 
tényezők ellenőrzése. 

Hivatkozott jogszabály: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

Határidő: 2013. október 15., majd folyamatos. 
 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 

14. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: „Az Önkormányzat gazdálkodási 
rendszerét érintő 2008. évi ÁSZ ellenőrzés által megállapított szabálytalanságok megszüntetése 
érdekében: 
A jegyző intézkedjen a költségvetés tervezés folyamatában a Bkr. 8. § (2) bekezdés a) pontjában 
előírtak szerint a költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetőségének, a saját bevételek és 
a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek közötti összhang meglétének 
ellenőrzéséről.” 

Helyzetértékelés: A jegyző és a pénzügyi vezető a költségvetés készítése során tárgyalásokat 
folytat le az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel. A tárgyalások során kitérnek az 
intézménynek anyagi-, és emberi erőforrás szükségleteire és ezek indoklását az 
intézményvezetők bizonyítják. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, melyet minden résztvevő fél 
kézjegyével ellát. 
 
Szükséges intézkedés: A jegyző felkéri az intézményvezetőket, hogy költségvetési igényik 
alátámasztására az adott intézményre vonatkozó elemzéseket végezzenek, ezen elemzést a 
költségvetési tárgyalások megkezdése előtt adják át a jegyző részére, aki ezután az 



Önkormányzat folyamatba épített, előzetes, és vezetői ellenőrzési rendszerében foglaltak szerint 
lefolytatja az egyeztető tárgyalásokat. 

Hivatkozott jogszabály: 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
15. Állami Számvevőszék javaslata a jegyző részére: A jegyző „biztosítsa, hogy a beszámoló 
kontrollja során a Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásnak megfelelően ellenőrizzék 
az intézményi pénzmaradvány megállapításának helyességét.” 

Helyzetértékelés: A 2012. évet megelőzően, az akkor hatályos jogszabályok értelmében az 
Önkormányzat költségvetési szervei nem rendelkeztek saját, önálló bankszámlával illetve 
házipénztárral. A pénzforgalom az Önkormányzat „összevont”, minden intézményre kiterjedő 
bankszámláján, illetve házipénztárában bonyolódott le. Ezen okból kifolyólag az Önkormányzat 
intézményei nem rendelkeztek pénzmaradvánnyal, így megállapítása nem is volt lehetséges. Az 
új államháztartási törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek rendelkezései értelmében minden 
költségvetési szervnek rendelkezni kellett saját bankszámlával és házipénztárral 2012. évtől 
kezdődően. Ezen jogszabályi változások eredményeként lehetővé vált az intézmények 
pénzmaradványának megállapítása lehetővé vált. A 2012. évi beszámolóban már megállapításra 
kerültek az egyes költségvetési szervek pénzmaradványa. 

 

Szükséges intézkedés: A jegyző írásban felhívja pénzügyi vezető figyelmét, hogy a beszámoló 
készítésének időszakában a pénzmaradvány helyességének megállapítását a folyamatba épített, 
előzetes, utólagos és vezető ellenőrzéséről szóló szabályzat alapján végezze el. 

Hivatkozott jogszabály: 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

Határidő: 2013. július 31., Folyamatos 

Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 

Tiszacsege, 2013. június 17. 

 

 

Füzesiné Nagy Zita 
Jegyző 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 

 

 





























































































Az előterjesztés elkészítés alatt



Különfélék: Szóbeli előterjesztés alapján
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