
Beszámoló a 2018. október 12.-i képviselő-testületi ülésről. 
 
Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette három 

képviselő (Vaderna Tamás, Spiegelhalter Ákos, Vida Gyuláné) igazolt távollétét. 

A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 

 

1. Napirendi pont :  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről. 

 

85/2018.(IV.13.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elrendelte az autóbusz-pályaudvar és a butiksor közötti közterület felújítását, parkosítását. 

Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy 3 árajánlatot kérjen be a Kisbéri Városszépítő Egyesület által meghatározott műszaki 

tartalom alapján. A felújítás, parkosítás költségeit az Önkormányzat 2018. évi költségvetése Út- és Járdafelújítási Alapja terhére 
biztosította. Felhatalmazott a legkedvezőbb ajánlatot adó kiválasztására, vele a szerződés megkötésére. 

A közterület felújítását, parkosítását Majer Gábor végezte, nagyságrendileg 3,5 millió Ft-

os költséggel. 
 

97/2018.(V.2.) KVÖKt. határozat: 
A képviselő-testület ezen határozatban a kisbéri Zsivótzky Gyula Sportcsarnok sportpadlózatának színét a Grabo Sport által 

rendelkezésre bocsájtott színmintakód szerinti 6170 számú mintában határozta meg (szürkéskék). A műszaki megoldások közül a 8 

mm-es sportpadló réteget kérte beépíteni kiegyenlítő beton nélkül. A világosításkorszerűsítés tárgyában a HC Építő Kft. által javasolt 

Parida típusú led-világítást rendelte meg a költségvetésben szereplő összesen 5.235.143 Ft összeg erejéig, amennyiben az az NB II 

versenysport által meghatározott követelményeknek megfelel. A sportpadló és a világosításkorszerűsítés további önerőnövekedést 

nem eredményezhetett az Önkormányzat költségvetése terhére.  

A Sportcsarnok sportpadlózatának felújítása, valamint a világosítás korszerűsítése 

megtörtént. A létesítmény ünnepélyes keretek között került átadásra 2018. szeptember 

elején. 
 

89/2018. (IV.13.), 117/2018.(V.11.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Pokol Sörkert használatát a nyári szezonra hirdesse 

meg az előző évek gyakorlatának megfelelően. Utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a használatba adást megelőzően a 

szükséges karbantartási munkálatokat végezze el. 

 

A képviselő-testület 2018. májusában meghirdette a Pokol Sörkert hasznosítását az alábbi feltételekkel: 

 a Labdarúgó Világbajnokság közvetítésének időszakában a Sörkert bérleti díja nettó 150.000 Ft + Áfa 

 a vendéglátóegység üzemeltetőjének feladata a keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása, mobil wc kihelyezése és 

tisztántartása, közüzemi díjak megfizetése, megfelelő infrastruktúra (mobil pult, sörpad, sátor, asztal) biztosítása. 

Utasította a Városigazgatóságot, hogy a Sörkert műrom részét kerítse le tekintettel arra, hogy csak a kerthelyiség kerül hasznosításra. 

Helyszíni bejárás keretében megállapításra került, hogy a műrom lekerítése esetén sem 

valósítható meg a hasznosítást, tekintettel az ingatlan általános állapotára. 
 

141/2018.(VI.8.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a Császári Pékség Kft-nek engedélyezte, hogy a Kisbér, Széchenyi utca 1/b. szám alatti üzletük 
melletti közterületen egy 2x3 m nagyságú pavilont állítson fel fagylaltárusítás céljából 2018. 06. 15. és 2018. 09. 30. között. A 

közterülethasználat díját 1.000,- Ft./nap összegben állapította meg. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a fenti feltételeket tartalmazó 

szerződés előkészítésére, és felhatalmazott annak aláírására. 

      

A képviselő-testület döntéséről a Kft.-t tájékoztattuk, a pavilon nem került felállításra. 
 

87/2018.(IV.13.), 161/2018.(VII.11.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület ezen határozatban az alábbi gazdasági szereplőket hívtaa fel ajánlattételre a Bölcsődei intézmény létrehozása 

Kisbéren tárgyú közbeszerzési eljárásban és felhatalmazott a közbeszerzési eljárás elindítására, és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére: 

 

Név Székhely Cégjegyzékszám 

Gádor Kft. 2881 Ászár, József Attila utca 4. 11-09-002138 

EP Konstruktív Kft. 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 11-09-017943 

Gombos-Földgép Kft. 2854 Dad, Dózsa György utca 41. a. ép. 11-09-009054 

KOM-ÚT Kft. 2900 Komárom, Babits Mihály utca 50/A 11-09-017961 

Dibusz Kft. 2921 Komárom, Széchenyi utca 4. 11-09-002043 

 

A képviselő-testület a 2018. júliusi rendkívüli ülésén eredménytelenné nyilvánította a „Vállalkozási szerződés keretében bölcsődei 

intézmény létrehozása Kisbéren a TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást. Felhatalmazott a közbeszerzési eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírására.  
 



A közbeszerzési eljárásban 1 ajánlat érkezett, így az eljárás eredménytelennek minősült. 

A jegyzőkönyvet aláírtam. 
 

181/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület a 2018. szeptember 14.-i képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el. 

 

     Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

182/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Tudomásul vette a két 

testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.  
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

129/2018.(V.17.), 185/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozatok: 

A képviselő-testület fenti határozatban az alábbi gazdasági szereplőket hívta fel ajánlattételre a „Vállalkozási szerződés keretében 

Őszi Napfény Idősek Otthona A-B-C épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban: 

- Gádor Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) 

- Angus G’ Kft. (2800 Tatabánya, Vadász út 65.) 

- EP Konstruktív Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület) 

- Gombos-Földgép Kft. (2854 Dad, Dózsa GY. u. 41. a. ép.) 

- IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. (2837 Vértesszőlős, Petőfi S. u. 3.) 

- Kom-Út Kft. (2900 Komárom, Babits Mihály u. 50/A.) 

- Dibusz Kft. (2921 Komárom, Széchenyi u. 4.) 

- WF Kivitelező Kft. (2900 Komárom, Laktanya köz 9.) 
- Gerecse House Kft. (2051 Biatorbágy, Kölcsey u. 1.) 

- Balom Bt. (2870 Kisbér, Komáromi u. 17.) 

- Mágnes Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 81.) 

- Univarmix Kft. (2800 Tatabánya, Bem József u. 2.) 
 

A képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította a „Vállalkozási szerződés keretében Őszi Napfény Idősek Otthona A-B-C 

épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § 

(1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást. Felhatalmazott a közbeszerzési eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírására. 
 

A jegyzőkönyvet aláírtam. 
 

188/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 
E határozatban a képviselő-testület a Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére eddig biztosított helyiség további 

használatát engedélyezte, továbbá az Együttműködési Megállapodásban rögzítetteken túli költségeket nem biztosított a Nemzetiségi 

Önkormányzat részére. 

 

     A képviselő-testület döntéséről a Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztattuk. 
 

189/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban az előterjesztésnek megfelelően támogatta a Kisbér Város Önkormányzata és a Kisbér Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás aláírását. Felhatalmazott az Együttműködési Megállapodás 

aláírására.  
 

Az Együttműködési Megállapodást aláírtam. 
 

190/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a szennyvízelvezető víziközmű rendszerre vonatkozó, 2019-2033-es időszakra szóló gördülő 

fejlesztési tervet elfogadta azzal, hogy a tervben szereplő felújítások és pótlások évenkénti összege nem haladhatja meg az adott évi 

bérleti díj és előző évi maradvány összegét. Felhatalmazta az Északdunántúli Vízmű Zrt-t arra, hogy a gördülő fejlesztési tervet a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a jóváhagyási eljárásban az önkormányzatot képviselje. 

A képviselő-testület döntéséről az ÉDV Zrt.-t tájékoztattuk, és a felhatalmazást kiadtuk. 
 

192/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület elfogadta Kisbér Város Önkormányzata és a Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső 
ellenőrzési ütemtervet. 

     A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

193/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Kisbér Város Önkormányzata, a Kisbéri Többcélú 
Kistérségi Társulás, Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 

gazdálkodási szabályzatát gazdálkodási szabályzatát.  
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 
 

196/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 



A képviselő-testület fenti határozatban a Köztársaság utca alsó szakaszának csapadékvízelvezetési problémáját a megoldási 

lehetőségek műszaki nehézségeire és a várható költségigények nagyságára való tekintettel nem tudta megoldani. Utasította a 

Polgármesteri Hivatalt pályázati forrás keresésére. 
 

A képviselő-testület döntéséről a Köztársaság utca lakóit tájékoztattuk. 
 

198/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a hántai óvoda épülete 

tetőszerkezetének részleges felújítási lehetőségét, továbbá, hogy a részleges felújítás költségeinek meghatározására árajánlatot kérjen 

be. A képviselő-testület a vizsgálat eredményének ismeretében dönt az épület tetőfelújításáról. 
 

A részleges felújítási ajánlatok a képviselő-testület 2018. október havi ülésére 

beterjesztésre kerültek. 
 

199/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

E határozatban a képviselő-testület csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazott a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

     A csatlakozási nyilatkozatot aláírtam, a pályázati felhívást megjelentettük. 
 

201/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban utasította a Polgármesteri Hivatal, hogy az októberi képviselő-testületi ülésre készítse elő a 

Spartacus SE-vel kötendő üzemeltetési megállapodás tervezetét az alábbi feltételek figyelembevételével: 

o a megállapodás terjedjen ki a kistraktor használatára, a közüzemi díjak fizetésére, valamint a sportcélú támogatásra. 
o a képviselő-testület nem támogatja, hogy bérjellegű ráfordítás is kifizetésre kerüljön, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnál 

nem keletkezik bér jellegű megtakarítás. 

o a közüzemi költségek fedezetének biztosítását javasolja beépíteni akként, hogy a 2017. évi bázis év kerüljön rögzítésre 

összegszerűen, mely évben a közüzemi költségek összege 631.000 Ft volt. 

o a szerződés 15 éves hasznosítási időtartamra kerüljön megkötésre.  
 

A megállapodás a képviselő-testület 2018. október havi ülésére beterjesztésre került. 
 

116/2018.(V.11.), 202/2018.(IX.14.) KVÖKt. határozatok: 
A képviselő-testület fenti határozataiban döntött arról, hogy a további támogatási kérelmeket a 2018. október havi ülésén tárgyalja. 

A támogatási kérelmek a képviselő-testület 2018. október havi ülésére beterjesztésre 

került. 
 

205/2018.(IX.27.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület ezen határozatban a 2018. szeptember 27.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét fogadta el.  
 

Az elfogadott napirendek megtárgyalásra kerültek. 
 

207/2018.(IX.27.) KVÖKt. határozat: 

A képviselő-testület fenti határozatban a helyi földbizottságként eljáró Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara Komárom – Esztergom Megyei Elnökségének a kisbéri külterületi 0210/2 hrsz.-ú ingatlan 6/88-ad tulajdoni hányad 

/földrészlet/ tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyása tárgyában adott KOM01-02215-7/2018. számú állásfoglalása 

ellen benyújtott kifogást elbírálta, és az állásfoglalást megváltoztatta, az érintett adásvételi szerződést-, amelyben 2018. június 27. 

napján Somjai László (2870 Kisbér, Fadrusz János utca 14.) eladó adásvételi szerződést kötött Szabó István (2858 Császár, Petőfi 

Sándor utca 20-22.) vevővel a kisbéri külterületi 0210/2 hrsz. alatti, szántó művelési ágú ingatlan 6/88-ad tulajdoni hányada 

tárgyában- támogatta. 
 

A képviselő-testület döntéséről az érdekelteket tájékoztattuk. 

 

A testület a fenti jelentést egyhangúan elfogadta. 

 

A polgármester ezután tájékoztatta a testületet a két ülés között eltelt eseményekről :  

 

A polgármester 

 
a/ Részt vett a Kisbéri Foglakoztatási Paktum soron következő záró fórumán, ahol részletes beszámolót kaptak a paktum 

lezárásáról, amely igen sikeresnek bizonyult;  

 

b/ Meghívást kapott az innovációs minisztériumba, ahol a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft. 2018. szeptember 20.-i díjátadó gáláján Klímatudatos Önkormányzat 2018 díjjal tüntették ki 

Kisbér Város Önkormányzatát az elmúlt öt évben, a településen megvalósult energiahatékonysági és megújuló energetikai 

beruházások megvalósításáért, és az így keletkezett energia megtakarítás, valamint az elkövetkező három évben várható 

energiahatékonysági és megújuló energia beruházásokért; 

. 

 



c/ Részt vett a sikeresen megtartott Autómentes Nap rendezvényén, ahol az oktatási intézményeink vettek részt; 

 

d/ Részt vett több képviselő társaságában Gútán, a város fennállásának 250 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepségen; 

 

e/ Részt vett az u. n. Shirilla György futáson; 

 

f/ Részt vett a két (Kisbér, Hánta) Idősek Napi ünnepségen, amelyeken köszöntötte a 60 év feletti szépkorúakat; 

 

g/ Részt vett az Aradi Vértanúkról szóló megemlékezésen; 

 

h/ Részt vett és beszédet mondott a hagyományoknak megfelelően megtartott Terményáldás ünnepségen. 

  

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

  

2. Napirendi pont :  Beszámoló a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évéről. 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évéről készült beszámolót. 

Köszönetét fejezi ki az óvoda vezetőjének és az intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájukért. 

A beszámoló jelen beszámoló külön mellékleteként olvasható. 

 

3. Napirendi pont : Támogatási kérelmek. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatásban részesíti az alábbi szervezeteket az önkormányzat 2018. évi 

költségvetése általános tartaléka terhére: 

 Jobb Dáma Sportegyesület részére 80.000 Ft  Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 60.000 Ft 

 Kisbéri Vállalkozók SE-Asztalitenisz Szakosztály 30.000 Ft 

 Kisbéri Sportlövő SE 20.000 Ft 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2019. évi költségvetés összeállítása során a Kisbéri Horgász Egyesület részére 

200.000 Ft támogatást különítsen el a gátak rézsűjének helyreállítása, valamint drótháló kiépítése céljából. 

Támogatja a Kisbéri Lovas SE kérelmét, mely szerint a Kisbéri Lovas SE a részére idei évben biztosított 350.000 Ft összegű 

támogatás nem kerül kifizetésre, ezen összeg az új lovas pálya kiépítési munkálataihoz kerül átcsoportosításra. Utasítja a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kisbéri Lovas SE írásos megkeresését követően gondoskodjon a támogatási szerződés 

megszüntetéséről. 

 

4. Napirendi pont :  Együttműködési megállapodás a Kisbér Lovarda Kft.-vel. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a város polgármesterét a Kisbér Lovarda Kft.-vel a Magyar Királyi 

Lovarda Műemlékegyüttes Istálló épület és a mellette álló fel nem újított épületszárny közötti részen lévő lovas pálya helyén 

építendő új lovas pálya kapcsán kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 

 

5. Napirendi pont : Üzemeltetési megállapodás a Kisbéri Spartacus Sportegyesülettel. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a város polgármesterét a Kisbéri Spartacus Sportegyesülettel a 

Spartacus Sportpálya (216 hrsz.) ingatlana, az ingatlanon található épületek, építmények és eszközök üzemeltetésére vonatkozó 

megállapodás tervezet aláírására az alábbi feltételek rögzítését követően: 

- a megállapodás 2027. március 31-ig kerül megkötésre I év próbaidővel,  

- a megállapodás megkötését követően a Sportegyesület fél évente beszámol az adott időszak tevékenységéről, 

eredményeiről,  

- a működési célú támogatás összegét 200.000 Ft/hó összegben határozza meg, mely összeg a féléves beszámolási 

kötelezettség teljesítését követően felülvizsgálható. 

 

Felkéri Dákai József képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Kisbéri Spartacus Sportegyesület Felügyelő Bizottsági 

tagsági feladatait továbbra is lássa el. 
 

6. Napirendi pont :  Térségi főépítészi tevékenység ellátása. 

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás tagja -  döntött arról, hogy 

vállalkozó térségi főépítészt bíz meg a társult önkormányzatokkal közösen a település fejlesztési- rendezési és településképi 

önkormányzati feladatok ellátására. (61/2018.(III.09.) KVÖKt. határozat)  

A főépítészi tisztségre vállalkozói ajánlatokat kért be hivatalunk, ám nem talált a megkeresett szakemberek között olyat, aki az 
átfogó feladatra elegendő kapacitással rendelkezett volna és értékelhető ajánlattal jelzett volna vissza.  

A települési/térségi főépítész hiánya erősen akadályozza az önkormányzat kötelező építésügyi: településrendezési/településképi 

feladatellátását, hátráltatja a fejlesztési, szabályozási tervek készítését, azok folyamatát, hiszen a jogszabályi környezet a 

szakmai háttér biztosítására a polgármester segítőjeként, főépítészi jelenlétet ír elő.  



Több hónapos várakozás után új ajánlat érkezett Kisbér Város Önkormányzat Polgármesteréhez. Az ajánlatot Babos István 

nyugdíjas vállalkozó építész adta, aki gyakorlott főépítész és egyéb építésügyi szakterületeken is tapasztalatot szerzett 

(beruházói, üzemeltetői, építéshatósági, építésfelügyeleti gyakorlattal is rendelkezik) 

A főépítészi megbízás előre lendítené Kisbér - már több önkormányzati döntéssel módosításra, felülvizsgálatra javasolt - városi 

fejlesztési, településrendezési eszközeinek kidolgozását, szakmai egyeztetési folyamatát is.  

 

A térségi főépítészi megbízás költségeiből a városra jutó lakosságarányos részt a Képviselő-testület a 61/2018.(III.09.) KVÖKt. 

határozatával már vállalta.  

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, a vállalkozási szerződés előkészítésére és felhatalmazza a város polgármesterét annak 

aláírására. 

 

7. Napirendi pont :  Vízkár elhárítási terv. 

 

A vizek kártételei elleni védekezés szabályiról szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a településeknek 

vízkár-elhárítási tervvel kell rendelkezniük, melyet minden évben felül kell vizsgálni. Ennek jegyében 2015 novemberében 

döntöttek arról, hogy a terv elkészítésével a Viziterv Alba Kft-t bízzák meg. A Vízkárelhárítási Terv elkészült, azt 2016 

novemberében fogadta el a testület. A terv ez után megküldésre került az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, akik azt 

véleményezték. A véleményben foglaltak alapján kértük a terv átdolgozását, de azt a mai napig nem sikerült elkészíteni.  

 

A Vízkár elhárítási Tervaktualizálás alatt áll, melyhez szakmai segítséget a Komáromi Vizitársulattól kértünk. Az aktualizálás a 

jövő évben fog befejeződni, amelynek költségigénye még nem ismert.   
 
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri a Komáromi Vízitársulat vezetőjét, hogy a település Vízkár elhárítási 

Tervének aktualizálásához nyújtson szakmai segítséget. 

A testület a 2019. évi költségvetésben a település közigazgatási területén található felszíni vízfolyások fenntartására 2 millió 

forintos keret biztosítását rendeli el és annak terhére végezteti el a terv aktualizálását. 

 

8. Napirendi pont :  Szent Imre utca zárt csapadékvíz-elvezetés. 

 

A 2018. szeptemberi ülésen merült fel a Szent Imre utca árkának zárttá tétele. Az utca szélessége a kétirányú 

gépjárműforgalmat csak akként teszi lehetővé, hogy a mederlapokkal kirakott árokhoz közelre kell lehúzódni az Ászár 

irányából érkező autósoknak, mely nyomás következtében a mederlapok elmozdulnak, becsúsznak az árokba.  

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében települési vízrendezésre benyújtott nyertes pályázatunk 

részeként az utca Széchenyi utca felöli szakaszán az első egy-két árok zárt lesz.  

 

Az utca teljes hossza 600 m. A meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tételét terveztetni, engedélyeztetni kell és a 

közműszolgáltatók hozzájárulását kell kérni, ez után kezdődhet meg a kiépítés. Mindezek költsége – a Köztársaság utca alsó 

szakaszánál megadott becsült árakat figyelembe véve – több tízmillió forint. Az idei évi költségvetésben a beruházásra fedezet 

nem áll rendelkezésre.  

 

Az ülésen felmerült, hogy vis maior helyzet állt elő. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alapján „A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, 
indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában 

lévő épületben, építményben, partfalban vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező 
feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi 
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása.” A 2/A. § (3) bekezdésben olvasható, hogy nem igényelhető 

támogatás az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, 

fejlesztésre és felújítási előirányzatok pótlására. A vis maoir eseményt a védekezés megkezdése, a kár bekövetkezte után 7 

nappal kell benyújtani. Az 5. § (5) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a költségek között nem számolhatók el a megelőző 

munkálatok. (Megelőző munkálat: minden olyan munkálat, amely a káresemények megelőzésére szolgál, és nem közvetlenül a 

védekezéssel és kárelhárítással függ össze, így különösen a káreseményt megelőző csatorna- vagy ároktisztítás, állagmegóvás)  

A testület 5 igen 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy a Szent Imre utca csapadékvíz elvezető árkának zárttá tételét fedezet 
hiánya miatt nem támogatja. 

 

9. Napirendi pont : Vásártér utcai járda. 

 

Kovács Bence, a Vásártér 14. szám alatti ingatlan tulajdonosa e-mail-ben fordult hozzánk az utcaszakasz rossz állapota miatt. 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Babos István okleveles építészmérnök (2310 Szigetszentmiklós, Alkotás u. 9/2.), 

térségi főépítészi vállalkozói pályázatát támogatja, elfogadásra javasolja a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felé. 

Amennyiben a Társult Önkormányzatok döntése a főépítészi alkalmazás ügyében időben elhúzódna, külön vállalkozói 

szerződés alapján megbízza Babos István építészmérnököt a városi települési főépítészi feladatok ellátásával. 



A járda hálószerűen repedezett, több helyütt a repedések között a gaz is kinőtt.  

A járda önkormányzati tulajdonban és kezelésben van, helyrajzi száma 1022. (A Vásártér utcának ez az a része, mely az 

általános iskola és a Katasztrófavédelmi Örs mögött húzódik.)  

Csak a teljes hosszban történő (Komáromi utcától a Katasztrófavédelmi Örs melletti kihajtóig) javítás lenne támogatható, 

azonban az utca további, állami tulajdonban lévő szakaszán is folytatódik a járda hasonlóan rossz állapotban, illetve a 

településen számos, szintén hasonló állapotban lévő járda található. 

Az idei évi költségvetésben út- és járdafelújításra szerepeltetett összeget a Kossuth Lajos utca járdafelújítása várhatóan ki fogja 

meríteni.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vásártér utca 1022 hrsz. alatti részén a járdát jelenleg nem tudja felújítani. 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a település járdahálózatának felmérésére, a járdák állapotának rangsorolására, valamint arra, 

hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése összeállítása során tervezzen járdafelújításra. A fedezet rendelkezésre állása 

esetén, a meghatározott rangsor alapján kezdődnek meg a felújítások. 

 

10. Napirendi pont :  Fakivágások. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött  utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be ajánlatokat a Kiskastély udvarán lévő 6 db 

fa kivágására, a Batthyány téren található „D” tömb melletti két fa kivágására, a Kiskastély melletti sétánynál korábban kivágott 

fa ágainak a többi fa ágain fennakadt részeinek eltávolítására, valamint a régi Bánki Donát Szakképző Iskolánál lévő fűzfa és az 

Őszi Napfény Idősek Otthona előtti platánfa ágainak visszavágására. 

 

 

11. Napirendi pont : Hánta Óvoda tetőfelújítása. 

 

Kisbér Város Önkormányzat tulajdonát képező 2879 Kisbér, H-Kossuth Lajos utca 53. szám alatti ingatlan (Kisbéri 

Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde hántai csoport által használt ingatlan) tetőszerkezete felújítást igényel. 

A tetőfelújítás idei évi kivitelezésére Kisbér Város Önkormányzat költségvetésében bruttó 7.620.000 Ft került elkülönítésre.  

A Képviselő-testület 198/2018. (IX.14.) KVÖKt. határozata, illetve a megtörtént helyszíni bejárás alapján, új ajánlatkérési 

eljárást folytatott le a hivatal a hántai óvoda tetőszerkezetének részleges felújítási költségeinek meghatározására. Az árazott 

költségvetéseket cserepes, illetve cserepes lemezfedésre is bekérték. Három különböző vállalkozót kerestek meg: Pulai Miklós,  

Treier Zoltán, valamint Nagy Tibor vállalkozót.  

 

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a felújításra vonatkozó szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

12. Napirendi pont : Házi szennyvízbeemelők áramellátása. 

 

A meglévő szennyvízelvezető hálózatunkra rákötött ingatlanok közül 6 db esetében a gravitációs rákötés nem volt megoldható, 

átemelők biztosítják a szennyvíz gerincvezetékbe jutását. Az átemelők elektromos áram igényét jelenleg a fogyasztók 

biztosítják. 

Az Északdunántúli Vízmű Zrt-től levelet kaptunk, melyben az alábbiak szerepelnek: 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendelet 85/A § (6) bekezdés alapján „az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján 
gondoskodik a (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő 

kiváltásáról.”  

99/A § (7) bekezdés kimondja, hogy „a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 
31-ig gondoskodik az ellátásért felelős. 

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna 
megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül 
megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében. A megállapodás 

létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtása alól. 

(9) A (8) bekezdés szerinti megállapodás hatálya az abban részes felek jogutódaira is kiterjed.” 
(A jogszabály értelmében az ellátásért felelős az önkormányzat, a víziközmű-szolgáltató az ÉDV Zrt.) 

 

A Magyar Víziközmű Szövetség készített egy kimutatást, mely alapján arra jutottak, hogy az átemelők működéséhez szükséges 
áram biztosítása nem jelent aránytalanul magas költséget a fogyasztó számára, illetve nem jelent lényeges többletköltséget a 

gravitációs bekötővezetékkel rendelkezőkkel szemben, valamint a független, új áram bekötő vezeték kiépítése aránytalanul 

nagy költségráfordítással építhető ki. Ennek figyelembe vételével egy háromoldalú megállapodás megkötésével az 

önkormányzat mentesülni tud az új áram bekötő vezeték kiépítése alól.  

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a Hanfa Kft. (2879 Kisbér, H — Ady E. u. 11.) bruttó 7.612.507 Ft összegű 

ajánlatát a hántai óvoda tetőfelújítására. 

A felújítás költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetése Felújítások sora terhére biztosítja. 



A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy felhatalmazza a város polgármesterét a szennyvízátemelővel rendelkező 

fogyasztókkal és az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel a házi szennyvízbeemelő energiaellátásának biztosításáról szóló 

megállapodás megkötésére. 

 

13. Napirendi pont : Sportcsarnok beázás javítása. 

 

A testület 5 igen szavazattal (Andrási Tamás érdekeltség címén nem vett részt a szavazáson) úgy döntött, hogy elfogadja a 

Renovatio Kft. (2870 Kisbér, Széchenyi u. 43.) nettó 390.050 Ft + Áfa összegű ajánlatát a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok 

javítási munkálataira vonatkozóan. A költségek fedezetét a Tatabányai Tankerületi Központ által biztosított többletforrás 

terhére (Ganzler Gábor által kivitelezett nyomóvezeték felújítási munkálatainak 50%-os költség átvállalása), valamint az 

általános tartalék terhére biztosítja. 

 

14. Napirendi pont : Munkamegosztási megállapodások. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait, ha a 

költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el az államháztartás önkormányzati 

alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányítószerv döntése alapján az irányítószerv irányítása alá tartozó, 

gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. Ugyan ezen § (4b) bekezdése alapján a (4a) bekezdés a 100 

fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.  

  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) 

bekezdése alapján a gazdasági szervezet a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 

felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, 

és a költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, 

védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.  

  

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A 

munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodásban kell szabályozni. Az Ávr. 9. § (5a) 

bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.   

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisbéri Polgármesteri Hivatal a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde és a Wass 

Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodást jóváhagyja.  

 

A két megállapodás jelen beszámoló végén az 1. számú és 2. számú mellékletben olvasható 

 

15. Napirendi pont : Egyebek. 

 

a/ Kültéri kézilabda pálya – Labdafogó háló telepítése : Kisbér Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar 

Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program”-ra, melyet a Szövetség támogatásra alkalmasnak ítélt. A projekt 

keretében a gimnázium udvarán található betonos kézilabda pálya kerül felújításra. A projekt összköltsége 24,5 m Ft + ÁFA 

(100%-os intenzitás), amely a rekortán sportburkolat, a pályát körbevevő palánkrendszer és a két rövidoldali háló kialakítását 

tartalmazza. A szomszédos ingatlanon található Penny épületének védelme érdekében célszerűnek láttuk ajánlatot kérni a 

hosszoldali labdafogó hálórendszer kiépítésére is (csak a Penny felőli oldalra). 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja az LV IINTERNATIONAL Kft. ajánlatát a „Rekortán pálya fejlesztési 

program” keretében megépülő sportpálya hosszoldali hálórendszerének kialakítására. A megvalósításhoz szükséges önerő 

fedezetének összegét, bruttó 614.553 Ft-ot a 2018. évi költségvetés beruházási alap terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésére és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

b/ Kossuth Lajos utca járdafelújítás – közbeszerzési eljárás :  
 

19.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 

16. Napirendi pont : Képviselői bejelentések. 

 

Dákai József : A Perczel Mór és Szent Imre utca közötti Határ utcának a veszélyességére (jobb kéz szabály, éles kanyar) és 

nem megfelelő közvilágítására hívta fel a figyelmet. 

 

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a „ Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Kossuth Lajos utca járda és 

csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontja alapján 

eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, továbbá, arra hogy az ajánlatkérő felhívására végső ajánlatot nem nyújtott 

be, ezért a Kbt. 73. (l) bekezdés e) pontja, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 



1. számú melléklet. 
 

 

Munkamegosztási megállapodás 

a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

         

mely le trejö tt egyre szrö l a Kisbéri Polgármesteri Hivatal (sze khelye: 2870 Kisbe r, Sze chenyi u. 2., adö sza ma: 
15385530-2-11, banksza mlasza ma: 12023008-01340262-00100003, tö rzskö nyvi azönösí tö  sza ma: 385530, 
ke pviseli: Dr. Dö rnyei Vendel jegyzö ), a továbbiakban Hivatal 

 

ma sre szrö l a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde (sze khelye: 2870 Kisbe r, Dea k Ferenc utca 4.         
adö sza ma: 16762523-2-11, banksza mlasza ma:12023008-01378364-00100009, tö rzskö nyvi azönösí tö  sza ma: 
 650089, ke pviseli: Csö re ne  Lada nyi Edit, inte zme nyvezetö ) a továbbiakban: Óvoda – kö zö tt  

az a llamha ztarta srö l szö lö  2011. e vi CXCV. tö rve ny, valamint a ve grehajta sa ra kiadött 368/2011. (XII. 31.) Körm. 
rendelet (töva bbiakban: Á vr.) 9. § (5) bekezde se ben kapött felhatalmaza s alapja n, figyelembe ve ve az Á vr. 7. § (1) 
bekezde se ben, e s a 9. § (5a) bekezde se ben elö í rt szempöntökat. 

 

I. A megállapodás tárgya: 

 

Á Hivatal és az Óvöda egymás közötti munkamegösztási és felelősségvállalási rendjének szabályözása. 

Á felek megállapödnak abban, högy együttműködésüket a mindenköri költségvetési törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Körm. 
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a 4/2013. (I.11.) Körm. rendelet az államháztartás 
számviteléről, a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyaköribb gazdasági 
események kötelező elszámölási módjáról, valamint a mindenköri adójögszabályök, tövábbá a költségvetési 
szervek gazdálködásával összefüggő egyéb jögszabályök - ideértve Kisbér Várös Önkörmányzatának vönatközó 
rendeleteit is - szerint járnak el. 

 

II. Az együttműködés általános szempontjai: 

 
1. Á Hivatal és az Óvöda együttműködésének célja, a hatéköny, szakszerű, ésszerű és takarékös intézményi 

gazdálködás szervezeti kereteinek megteremtése. Á Hivatal az Óvöda gazdálködásáhöz szakmai segítséget 
nyújt, adatszölgáltatással segíti a hatéköny működést.  

2. Áz együttműködés nem csörbíthatja az Óvöda költségvetési előirányzatök feletti szakmai döntési rendszerét, 
önálló jögi személyiségét és felelősségét. 

3. Á Hivatal gazdasági szervezete útján biztösítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálködás feltételeit, 
elsősörban az érvényesítési, ellenjegyzési jögkörének gyakörlásán és a belső köntröllrendszeren keresztül. 

4. Áz Óvöda vezetője /vagy az általa írásban kijelölt szakmai személy/ saját hatáskörben gyakörölja az 
önkörmányzat által jóváhagyött költségvetési keretek felett a kötelezettségvállalási, a teljesítésigazölási és az 
utalványözási jögkörét.  

5. Áz Óvöda szakmai tevékenysége kapcsán vezetett analitikák tartalmáért, ez alapján teljesített 
adatszölgáltatásök valódiságáért, a határidők pöntös betartásáért az Óvöda vezetője a felelős, míg az egyéb 
pénzügyi införmáció-szölgáltatásök tekintetében a Hivatal. 

6. Áz Óvöda költségvetési gazdálködásának ügyvitele külön adatbázisban történik. 

7. Á Hivatal és az Óvöda kapcsölatában az adattövábbítás, tájéköztatás történhet írásban, e-mailben, vagy 
elektrönikus adathördözón is. Á kötelezettséggel, vagy jögösultsággal bíró hivatalös iratökat, bizönylatökat, 
szerződéseket, vagy ezt helyettesítő ökmányökat hagyömányös módön, hiteles aláírással és bélyegzővel kell 
ellátni. 



8. Á gazdasági eseményekhez kapcsölódó, azök sörán keletkezett bizönylatökat az Óvöda és a Hivatal, illetve a 
Hivatal és az Óvöda között átadás-átvétel könyvvel (jegyzékkel ) kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, 
högy a keletkezett iratöt (bizönylatöt) mikör és kinek adták át ügyintézés végett. 

9. Felek a tudömásukra jutó és saját működésüket, jelen megállapödást, vagy az együttműködésüket érintő 
dölgökról - különös tekintettel a jögszabály-váltözásökra - egymást haladéktalanul tájéköztatják. 

10. Áz Intézmény törvényes működéséért, a tárgyi eszközök, berendezések karbantartására, felújítására, 
valamint a vagyönkezelési feladatök ütemezésére tett javaslatért az Intézmény vezetői tartöznak 
felelősséggel. Á karbantartásra, felújításra vönatközó javaslatöt a tárgyévet követő évre vönatközóan 
tárgyév szeptember 30-ig kell a Hivatal részére eljuttatni.  

11. Az Óvöda által teljesített adatszölgáltatásök valódiságáért az intézményi nyilvántartási rendszerek 
esetében az Óvöda vezetője, míg az egyéb pénzügyi införmációszölgáltatásök tekintetében a Hivatal – 
pénzügyi ügyintézője - felelős.  

12. Az Óvödára vönatközó alapító ökirat elkészítése a Hivatal feladata. Ámennyiben az Intézmény alapító 
ökiratának módösítása indökölt, úgy az intézményvezető köteles megfelelő határidőben jelzéssel élni a 
Hivatal felé.   

 

III. Az együttműködés területei: 

 Áz éves költségvetés tervezése 
 Áz éves költségvetési előirányzatök módösítása 
 Előirányzatök felhasználása, Kötelezettségvállalás, utalványözás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, 

teljesítés igazölása  
 Pénzkezelés, pénzellátás 
 Munkaügyi feladatök  
 Bevallásök, statisztikák készítése 
 Áz állami támögatásök igénylése és elszámölása 
 Szabályözás, szabályzatkészítés 
 Könyvvezetés 
 Ánalitikus nyilvántartás 
 Selejtezés, leltárözás 
 Beszámöló készítés 
 Belsőellenőrzési tevékenység 
 Vagyönhasznösítás, vagyönkezelés 

 

IV. A HIVATAL feladatai: 

1. Az éves költségvetés tervezése 

1.1. Á költségvetési rendelet elkészítéséhez az Óvödavezetővel fölytatött szakmai előkészítés alapján elkészíti 
az adatszölgáltatásökat, tartalmilag és számszakilag ellenőrzi.  

1.2. Kialakítja a költségvetési előirányzatökat.  

1.3. Elkészíti az összesített elemi költségvetést, annak dökumentációját, a vönatközó jögszabályökban előírt 
förmában és tartalömmal. 

1.4. Á Képviselő-testület által jóváhagyött költségvetést eljuttatja az Óvödának. 

1.5. Áz elfögadött költségvetés KGR-ben történő rögzítéséről, annak Magyar Államkincstár részére 

határidőre történő tövábbításáról, az előirányzatök felkönyveléséről a Hivatal gazdasági szervezete 

gondoskodik.  



2. Az éves költségvetési előirányzatok módosítása 

2.1. Áz óvödavezető a teljesítési adatök és a nyilvántartásba vett végleges kötelezettségvállalásök alapján 

fölyamatösan figyeli az előirányzatök alakulását.  

2.2. Áz óvöda vezetője szükség esetén a bevételi és kiadási főösszegen belül belső átcsöpörtösítást végezhet.  

2.3. Egyéb esetben az óvöda vezetője az előirányzat módösítási igényét írásban jelzi a Pölgármesteri Hivatal 

felé, amelyet jóváhagyásra a Pénzügyi Iröda vezetője a költségvetési rendelet-módösítás előterjesztésekör 

a Képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra. Á módösítási igényben meg kell jelölni a módösítandó 

előirányzatöt, a módösítás förrását és annak indökát. 

2.4. Áz óvöda bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege, az elért többletbevételekkel, illetve a 

meghatárözött célra átvett vagy pályázati útön nyert bevételek összegével felemelhető. 

2.5. Ámennyiben az előirányzatök módösítására az Országgyűlés vagy a Körmány döntésének következtében 

kerül sör, azt a Hivatal a költségvetési rendeleten autömatikusan átvezeti, a költségvetési rendelet 

módösítását követően a végrehajtött módösításról tájéköztatja az Óvödavezetőt. 

2.6. Áz Óvöda a felhalmözási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a 

Képviselő-testület döntését követően.  

2.7. Kötelezettséget vállalni előirányzat nélkül nem lehet. 

2.8. Á Képviselőtestület által jóváhagyött előirányzat módösításök költségvetésen történő átvezetéséért a 

Hivatal felelős. 

3. Előirányzatok felhasználása, kötelezettségvállalás, utalványozás 

 
3.1. Á gazdálködási és ellenőrzési jögkörök gyakörlására sörán az általánös szabályökat a Hivatal 

kötelezettségvállalásra, utalványözásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, teljesítésigazölásra 
vönatközó szabályzatai tartalmazzák, melyek hatálya az Óvödára is kiterjed. Az abban föglaltak, a jögkörök 
gyakörlására felhatalmazöttak részére kötelező érvényűek. 

 
3.2. Á gazdálködási jögösítványök betartása mellett az az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31) Körm. rendeletben (tövábbiakban: Ávr.) előírt összeférhetetlenségi követelményeket 
figyelembe kell venni. 

 

3.3.  Kötelezettségvállalásra az Óvöda nevében a költségvetésében meghatárözött előirányzatök felett az Óvöda 
vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazött személy jögösult. Á jóváhagyött kiadási előirányzatök 
teljesítése nem autömatikus, azök teljesítéséhez a pénzügyi fedezetnek is rendelkezésre kell állni.  Nagyöbb 
összegű - 200 e Ft feletti- kötelezettségvállalás előtt egyeztetni kell a Hivatal pénzügyi vezetőjével a 
finanszírözás biztösításáhöz.  

 

3.4. Á kötelezettségvállalás sörán a megrendelő a számlát az Óvöda nevére szólóan kér. Ellenjegyzés nélkül a 
kötelezettségvállalás és az utalványözás érvénytelen.  

 
3.5. Á kötelezettségvállalás csak a Pölgármesteri Hivatal ellenjegyzésére kijelölt dölgözója által pénzügyi 

ellenjegyzést követően írásban történhet 200.000, Ft-öt meghaladó esetben. Á pénzügyi ellenjegyzőnek 
meg kell győződnie arról, högy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpöntökban a 
pénzügyi fedezet biztösítött és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálködásra vönatközó szabályökat. 

 

3.6. Á teljesítés igazölására az Óvöda vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jögösult. Á kijelölt 
személynek a teljesítés igazölás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével és 
aláírásával kell igazölni. 



 
3.7. Áz érvényesítési feladatökat a Pölgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének erre kijelölt dölgözója látja 

el.  
 
3.8. Áz utalványözásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jögösult, az erre vönatközó 

szabályzat alapján.  
 

3.9. Kisbér Várös Önkörmányzata és szervei beszerzési szabályzatának hatálya kiterjed az Óvödára is, melynek 
sörán az abban föglaltakat be kell tartania. Áz abban meghatárözött értékhatárök elérésével kötelező a 
háröm árajánlat beszerzése, írásbeli megrendelő készítése, a megrendelés visszaigazölásának a csatölása, a 
teljesítés igazölása. Mindezek alapbizönylatai a számlának, enélkül a számla kifizetése megtagadható. Áz 
Óvöda vezetője köteles a szabályzatban föglaltaknak   megfelelően eljárni és a bizönylatölási tevékenységet 
elvégezni. 
 

3.10. Áz Óvöda nevére és címére érkezett számlát/számlákat haladéktalanul meg kell küldeni a Hivatal Pénzügyi 
Irödájának, aki az átvétel tényét dátumbélyegzővel igazölja. Á számlákat ekkör veszik nyilvántartásba az 
integrált könyvelési rendszeren belül a szállítói és kötelezettségvállalási mödulban. 

 
3.11. Áz utalvánnyal ellátött számlák a szállítói nyilvántartásba bejegyzett fizetési határidő alapján váraköznak 

az utalás indítására. Á számlák fizetési határidőre történő utalásáról a Hivatal Pénzügyi Irödája 
gondoskodik. 

 
3.12. Á gazdálködási jögösítványök betartása mellett jögszabályban előírt összeférhetetlenségi követelményeket 

figyelembe kell venni. 
 

3.13. Á Hivatal az első negyedévet követően havi gyakörisággal az Óvöda részére megküldi az előirányzatök- és 

azök felhasználásáról készült tájéköztatót. 

 
 
4. Pénzkezelés, pénzellátás 

4.1. Áz Óvödában külső pénzkezelési hely működik, az arra vönatközó szabályökat a Pénzkezelési szabályzat 

írja elő. Áz Óvöda önálló bankszámlával rendelkezik, saját bevételei, az átvett pénzeszközei, támögatási és az 

irányító szerv által nyújtött intézményfinanszírözás bevételei jelennek meg. 

4.2. Áz Óvöda kiadásait a bankszámlájáról indítött kifizetéssel a Hivatal teljesíti. Á bankszámla feletti 

rendelkezés a Bankszámlaszerződés alapján történik.   

4.3.  Á pénzkezelés szabályait a mindenköri hatályös Pénzkezelési szabályzat rögzíti. 

4.4. Áz Óvödánál a készpénzkezeléssel kapcsölatös feladatökat (pld. ellátmány kezelése, szölgáltatási kiadásök 

kifizetése stb.) az intézményvezető által felhatalmazött személy jögösult ellátni. 

4.5. Áz Óvöda készpénzförgalmat ellátmány felvételével bönyölíthat le.  

4.6.  Ámennyiben az ellátmány elszámölására 30 napöt meghaladóan kerül sör az előleget felvevő 

magánszemélynek az SZJÁ törvény -hatályös rendelkezései szerint kamatkedvezményből származó 

jövedelme keletkezik. Ez után a kifizetőnek kamatadót kell bevallania és megfizetnie, amely áthárításra kerül 

az elszámölási határidőt be nem tartó magánszemélyre. Ezért az ellátmány felvételével késedelembe eső 

személynek az elszámölással egyidejűleg be kell fizetnie a kamatkedvezményből származó jövedelem utáni 

adót. 

4.7. Áz Óvöda a készpénzförgalömról az előző havi ellátmány elszámölásával egy időben a jögszabály által 

meghatárözött alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizönylatökkal számöl el. 



4.8. Á készpénzellátmány biztösítja az óvöda zavartalan működéséhez szükséges, készpénzben felmerülő 

kisebb kiadásök rendezését. 

4.9. Á készpénzellátmány összegét az Óvöda részére a Hivatal gazdasági vezetője   vagy helyettese hagyja jóvá. 

4.10. Á Hivatal Pénzügyi Irödája kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyött előirányzatök mértékéig 

teljesíthet. 

4.11. Esetenként az Óvöda egyes, nagyöbb összegű vásárlásaihöz készpénzt vehet fel utólagös elszámölási 

kötelezettség mellett. Áz Óvödának a készpénz igényét - a készpénz felvételt megelőzően 2 nappal körábban- 

előre jeleznie kell. Á felvett készpénzzel az elszámölási határidőn belül köteles elszámölni. 

5. Munkaügyi feladatok  

5.1. Áz Óvödavezetővel egyeztetetten előkészíti a költségvetési tárgyaláshöz szükséges bér és létszámadatökat. 
 
5.2. Göndösködik a nem rendszeres bérek számfejtéséről, kifizetéséről. 
 
5.3. Könyveli a MÁK által biztösítött bizönylatök alapján a személyi juttatásök és járulékök teljesítését. 
 
5.4. Elvégzi a kinevezések, értesítések, nem rendszeres bérelemek pénzügyi ellenjegyzését. 

 
5.5. Elvégzi valamennyi szerződés és nyilatközat illetmény-számfejtési rendszerbe történő rögzítését. 

 
5.6. Áz illetmény-számfejtési rendszer karbantartása. 
 

6. Bevallások, statisztikák készítése 

6.1. Áz ÁFÁ bevallás, a rehabilitációs hözzájárulás, a cégautóadó bevallás határidőre való elkészítése és 
elszámölása a Hivatal Pénzügyi Irödájának a feladata. 

6.2. Fenti bevallásök elkészítéséhez az Óvöda rendelkezésére álló bizönylatök, adatök határidőre történő 
tövábbítása az Óvöda feladata. 

6.3. Á KSH részére történő pénzügyi jellegű statisztikák készítése a Pénzügyi Iröda feladata, a szakmai jellegű 
statisztikák készítése az Óvöda feladata. 

 

7.  Az állami támogatások igénylése és elszámolása 

7.1. Áz Önkörmányzatöt megillető állami támögatásök és hözzájárulásök szerves részét képezik az Óvöda 
szakmai munkájával összefüggő feladat és teljesítménymutatók. 

7.2. Á Hivatal pénzügyi irödájának vezetője, vagy az általa felhatalmazött személy végzi az adatok 
összegyűjtését és az egyeztetést. Áz egyeztetés az adatlapök személyes átvételével történik, melynek 

sörán az esetleges javításök azönnal elvégezhetők az Óvödavezető jelenlétében és egyetértésével.  
Ámennyiben az Óvödavezető nem ért egyet a pénzügyi vezető módösító javaslatával azt 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  Áz adatszölgáltatás sörán az Óvödavezetőnek be kell tartania a 
Költségvetési törvény és a szakágazati jögszabályi előírásökat. 

7.3. Á támögatás igénylésének rögzítése az ebr42 rendszerben a Hivatal Pénzügyi Irödájának a feladata. 

7.4. Áz Óvöda vezetője köteles fölyamatösan figyelemmel kísérni a feladatmutatók és 
teljesítménymutatók alakulását. Ázök váltözásáról a megfelelő határidőben értesíteni a Hivatal 

Pénzügyi Irödáját, aki göndösködik az évközi váltözásök átvezetéséről az ebr42 elektrönikus adatrögzítő 
rendszerében. 

8. Szabályozás, szabályzatkészítés 

Á Hivatal elkészíti a gazdálködásra vönatközó, az Óvödára is   kiterjedő hatályú szabályzatök: 
 Számviteli pölitika, Számlarend 



 Pénzkezelési szabályzat  
 Leltárözási és leltárkészítési szabályzat 
 Felesleges vagyöntárgyak hasznösításának, selejtezésének szabályzata 
      Értékelési szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat, 
 Bizönylati szabályzat, 
 Kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazölása, az érvényesítés és   az 

utalványözás rendjére vönatközó szabályzat,  
 Közbeszerzési szabályzat, 
 Önköltség számítási szabályzat 

 
Á Hivatal szükség esetén segítséget nyújt az Intézmény saját Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elkészítésében. 
 

9. Könyvvezetés 
9.1. Ellátja az Óvöda számviteli feladatait. 

 

10. Analitikus nyilvántartás 

10.1. Vezeti a számlarendnek megfelelően az analitikus nyilvántartásökat. 
 
10.2. Á számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszerből az Hivatal vezeti: 

o az előirányzatök nyilvántartását, 
o kötelezettségvállalásök, más fizetési kötelezettségek nyilvántartását, 
o az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházásök, felújításök nyilvántartását, 
 a követelések nyilvántartását, 
 a pénzeszközök és a sajátös elszámölásök nyilvántartását, 
 a kapött előlegek nyilvántartását, 
 bevételek, kiadásök azönösítás alatt álló tételeinek nyilvántartását. 

11. Selejtezés-leltározás 

11.1. Elvégzi a selejtezési és leltárözási szabályzatban rögzített feladatökat, ellenőrzi és köördinálja az 
óvödában fölyó leltárözási és selejtezési tevékenységet.  

 
11.2. Elvégzi az óvödával közösen a vagyön teljes leltárözását. Á leltárözás megkezdését megelőzően 

legalább 5 munkanappal körábban tájéköztatja az Óvödát annak várható időtartamáról, illetve a 
szükséges helyi segítségnyújtásról az eszközök és förrásök leltárözási és leltárkészítési szabályzata 
szerint.  

 
11.3. Á leltár kiértékelés és a leltárkülönbözetek számviteli elszámölása a Hivatal feladata.  
 

12. Beszámolás 

12.1. Á jögszabályökban, illetve a meghatárözött határidőre és adattartalömmal elkészíti az éves és 
időszaki beszámölókat. 

12.2. Intézményi införmációk adataiból szöveges értékelést készít a gazdálködás, a feladatellátás 
feltételeiről, melyet az Óvöda is megkap.  

 

13. Belsőellenőrzési tevékenység 

13.1. Á belső ellenőrzés a belső köntröllrendszerben meghatárözött módön és időben történik. Áz 
ellenőrzéseket a Pölgármesteri Hivatal által megbízött külső szerv végzi. 

13.2. Á Hivatal és az Óvöda közötti együttműködést, tájéköztatást, införmációáramlást fölyamatösan biztösítja. 

14. Vagyonhasznosítás, vagyonkezelés, karbantartási feladatok 



14.1. Á Hivatal ellenjegyzi a hasznösítással kapcsölatös szerződéseket. 

14.2. Ellenőrzi a vagyönrendeletben föglalt szabályök betartását, illetve az egyéb jögszabályök előírásainak 
való megfelelést. 

14.3. Á hasznösítással kapcsölatösan kiböcsátja a számlákat, azök pénzügyi teljesítését figyelemmel kíséri.  

14.4. Á biztösítási ügyeket a keletkező épületkárök vönatközásában az Óvöda bejelentése alapján a fenntartó 
által kötött, érvényben levő biztösítási szerződésben föglaltak szerint a Hivatal végzi. 

14.5. Á nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét a Hivatal végzi. 

V. Az Intézmény feladatai 

1. Éves költségvetés tervezése 

1.1. Á költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetések alapján előkészíti az éves szakmai 
intézményi adatökat. 

 

2. Előirányzat módosítás 

2.1. Kezdeményezi az év közbeni esetleges előirányzat módösításökat. 
 

3. Előirányzatok felhasználása, kötelezettségvállalás, utalványozás 

3.1. Á Hivatal által részére az I. negyedévet követően havi gyakörisággal megküldött költségvetési tájéköztató 
alapján elemzi saját gazdálködási tevékenységét és szükség esetén előirányzat módösítást kezdeményez, 
vagy más gazdálködási intézkedéseket höz.  

 
3.2. Áz Óvöda vezetője a dölögi kiadásök előirányzata felett - az aktuális költségvetési rendeletben 

meghatárözött keretein belül - önállóan rendelkezik azzal, högy minden kötelezettségvállalást, vagy más 
kiadást, vagy bevételt eredményező gazdasági esemény ellenjegyzésére kizárólag a Hivatal által megbízött 
személy jögösult.  
 

3.3. Áz Óvöda vezetője a személyi juttatásökból és járulék kiadásökból eredő megtakarítást csak az iránytó 
szerv jóváhagyásával használhatja fel. 

 
3.4. Á kötelezettségvállalásra a Hivatal - Óvödára kiterjesztett - kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványözás 

és érvényesítés rendjéről szóló szabályzatában föglaltaknak megfelelően kerülhet sör. A 
kötelezettségvállalás Hivatali ellenjegyzéséhez az előzményekkel kapcsölatös papírök csatölása szükséges, 
amely az Óvöda feladata. 

 
3.5. Á szerződésekből egy eredeti ellenjegyzett példány az Hivatalnál marad. Áz ellenjegyzett rendeléshez az 

Óvöda csatölja a teljesítésről szóló – szakmai teljesítésigazölással ellátött - számlát, amelyet megküld 
érvényesítésre az Hivatalnak. 

 
3.6. Á teljesítés szakmai igazölására - az adött kötelezettségvállaláshöz, vagy a kötelezettségvállalásök előre 

meghatárözött csöpörtjaihöz kapcsölódóan - az Óvöda vezetője által megbízött személyek jögösultak, 
amelyet a vönatközó szabályzatban rögzíteni kell. 

 
3.7. Áz Óvöda a beérkező számlákat ellátja a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványözás és érvényesítés 

rendjéről szóló szabályzatban szereplő bélyegzővel, aláírásökkal és átadási-átvételi jegyzék kíséretében 
megküldi a Hivatalnak érvényesítésre. 

 
3.8. Á keretszerződések esetében az eseti megrendeléseket is megküldi ellenjegyzés céljából a Hivatalnak. 
 
3.9. Áz év sörán elért bevételi többleteit az államháztartás szervezeteinek működését szabályözó jögszabályök 

és az Önkörmányzat költségvetési rendeletének szabályai alapján, felügyeleti hatáskörben használhatja fel 
az ellenjegyzés és utalványözásra vönatközó szabályök betartása mellett. 

 
3.10. Áz átutalással teljesítendő szölgáltatásökról, a számlázáshöz szükséges anyag megküldése a Hivatalnak. 



 
3.11. A meghatárözött célra átvett és támögatás értékű pénzeszközöket csak a cél szerint használhatja fel.  

4. Pénz- és értékkezelés 

4.1. Á fölyamatös működés feltételeinek biztösításáhöz készpénzellátmányt igényelhet, amelynek összegét az 
Hivatal a pénzkezelési szabályzat mellékletében rögzít.  
 

4.2. Á felvett készpénzellátmánnyal a Pénzkezelési Szabályzatban meghatárözött módön számöl el. 
 
4.3. Á közföglalköztatötti kifizetések, az ellátmányök kezelésére, valamint a bevételek beszedéséhez kiadási és 

bevételi pénztárbizönylatökat elkészíti, amelyet ellenjegyzésre a Hivatalnak tövábbít. 
 
4.4. Göndösködik a pénztár készpénzállömányáról. 
 
4.5. Á készpénz kifizetés szabályszerűségéért az Intézmény vezetője a felelős és egyben göndösködik a 

készpénz biztönságös tárölásáról. 
 
4.6. Áz autömatákból származó bevétel a pénzszállító cég által történő befizetéssel kerül az Intézmény 

számlájára. Áz autömaták ürítése az Intézmény feladata, a Pénzkezelési szabályzatban rögzítettek alapján. 
Á napi ürítésekről készített összesítő jegyzéket a Hivatal felé tövábbítja. 

 
4.7. Szükség esetén beszerzi, illetve más módön biztösítja a működéshez szükséges gazdálködással összefüggő 

nyömtatványökat, vezeti a szigörú számadású nyömtatványök nyilvántartását. 
 
4.8. Á közalkalmazöttaknak járó étkezési utalványökat havönta, az aktuális létszám, illetve távöllét alapján 

megrendeli az Hivatal ellenjegyzése mellett, valamint azökat kiösztja és a kiösztásról jegyzéket készít. 
 

5.Munkaerő-gazdálkodás 
 

5.1.  Á Képviselő-testület által jóváhagyött létszám- és személyi juttatás előirányzattal az óvöda önállóan 
gazdálködik (teljes jögkörrel rendelkezik előirányzatai felett, felelős a felhasználás alakulásáért, 
figyelemmel kíséri az engedélyezett álláshelyek betöltöttségét, a havi illetménykeret, lekötésének 
alakulását, rendszeres kifizetéseket). 

 
5.2. Áz óvödavezető elvégzi a munkáltatói jögkör gyakörlásával együtt járó feladatökat, biztösítja a 

feladatellátásáhöz szükséges szakmai létszámöt.  
 
5.3.  Áz Óvödavezető előkészíti a közalkalmazötti jögviszönyök létesítésével, megszűnésével, átsörölásával, 

határözött időre adött bérelemek rögzítésével előálló értesítések, valamint egyéb bérelemet nem érintő, 
jögviszöny módösításökkal kapcsölatös ökmányökat. Ezeket megküldi pénzügyi ellenjegyzésre az 
Hivatalnak.  
 

5.4.  Áz ellenjegyzéssel ellátött ökmányökat tövábbítja a Magyar Államkincstár felé. 
 
5.5.  Á betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatásök előirányzatával úgy kell gazdálködni, högy az álláshely 

az év bármely időpöntjában betölthető legyen és abból többletszükséglet a jóváhagyött előirányzathöz 
képest ne keletkezzék. 
 

5.6.  Á költségvetési év fölyamán keletkező átmeneti bérmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 
Á személyi juttatásök előirányzata nem léphető túl. 
 
 

6. Egyéb adatszolgáltatások 

6.1.  Áz Óvöda megküldi a Hivatalnak az Óvöda által kötött szerződések összes példányát nyilvántartásba vétel 
és pénzügyi ellenjegyzés céljából, amelyből egy példány az Hivatalnál marad. 

 
6.2. Á Közpönti Statisztikai Hivatal felé történő adatszölgáltatás. 
 



6.3. Egyéb szakmai adatszölgáltatás. 
 
6.4. Kérésre minden ölyan egyéb införmációt, amely a gazdálködáshöz, a tervezéshez és a beszámöláshöz 

szükséges. 
 

7. Az állami támogatások igénylése és elszámolása 

7.1. Áz állami támögatás igényléséhez szükséges határidőre történő adatszölgáltatásért a támögatásök és 
hözzájárulásök igénylését megalapözó analitikus nyilvántartásök vezetéséért az adatszölgáltatásök 
valódiságáért az Óvödavezető a felelős. 

7.2. Áz óvödavezető egyezteti a Hivatal pénzügyi irödájának vezetőjével, vagy az általa felhatalmazött 
személlyel a támögatás igénylést, elszámölást. Ámennyiben az Óvödavezető nem ért egyet a pénzügyi 
vezető módösító javaslatával azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  Áz adatszölgáltatás sörán az 
Óvödavezetőnek be kell tartania a Költségvetési törvény és a szakágazati jögszabályi előírásökat. 

7.3. Áz Óvöda vezetője köteles fölyamatösan figyelemmel kísérni a feladatmutatók és teljesítménymutatók 
alakulását. Ázök váltözásáról a megfelelő határidőben értesíteni a Hivatal Pénzügyi Irödáját, aki 
göndösködik az évközi váltözásök átvezetéséről az ebr42 elektrönikus adatrögzítő rendszerében. 

 

8. Szabályzatok 

 
8.1.  Elkészíti a működéséhez szükséges – nem gazdálködási jellegű – szabályzatökat.  

 

9. Könyvvezetés 

9.1.  Áz Intézménynek könyvvezetési feladata nincs. 
 

10. Analitikus nyilvántartások 

10.1. Személyi juttatásökkal és munkaügyi tevékenységgel kapcsölatös nyilvántartásök. 
10.2. Ellátmányból adött vásárlási előlegek nyilvántartása. 
10.3. Á fizetési előlegek állömányának analitikus nyilvántartása. 
10.4. Szabadság nyilvántartása. 
10.5. A pályázati támögatásök elszámölása és analitikus nyilvántartása. 
 

11. Selejtezés, leltározás 

11.1. Á Hivatal által rendelkezésre böcsátött selejtezési és leltárözási szabályzat alapján elvégzi a rá háruló 
feladatokat.  

 
11.2. Á Selejtezési Szabályzat alapján összeállítja a selejtezésre szánt eszközök listáját, a rendeltetésszerűen 

nem használható vagyöntárgyak hasznösítására javaslatöt tesz, elvégzi a helyszíni selejtezést, elkészíti a 
jegyzőkönyveket. 

 
11.3. Á tárgyi eszközök leltárözásában az ütemtervben meghatárözöttak szerint részt vesz. 
 
11.4. Á leltárkiértékelés sörán feltárt hiányökkal kapcsölatös kártérítési felelősség megállapítás az Intézmény 

feladata. 
 

12. Belső ellenőrzés 

 
12.1. Áz ellenőrzést a belső köntröllrendszerben rögzítettek szerint végzi. Áz intézményvezető feladata a 

köckázatelemzés, az ellenőrzési nyömvönal szerinti vezetői ellenőrzés. 
 
12.2. Áz ellenőrzéseket a Kisbéri Pölgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapödás alapján a 

Hivatal által megbízött belső ellenőr végzi. 



 
12.3. Áz Óvöda vezetője göndösködik az ellenőrzések köördinációjáról és éves böntásban nyilvántartást vezet a 

külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.  
 
12.4. Áz Óvöda vezetője javaslatöt tesz az ellenőrzendő területekre. 

 

13. Vagyonhasznosítás, vagyonkezelés 

13.1. Á vagyön hasznösítására kötött szerződések minden példányát ellenjegyzésre megküldi az Hivatal 
részére, amelyből egy példány a Hivatalnál marad. 

13.2. Áz Óvödában a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásökkal kapcsölatös teendőket az ezzel a 
tevékenységgel föglalközó külső cégek látják el szerződés alapján.  

13.3. Betörés, löpás esetén az Óvöda értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz.  Á feljelentés egy 
példányát 24 órán belül eljuttatja a Hivatalba, aki a Biztösító felé köteles eljárni.  

 
 
Jelen megállapödást a felek határözatlan időre kötik. Á felek a megállapödást megismerték, az abban 
föglaltakat tudömásul veszik, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Jelen Munkamegösztási Megállapödás 2018. öktóber 15-én lép hatályba.  
 
 
 
 
Kisbér, 2018. öktóber 15. 
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1. adö sza ma: 16762554-2-11, banksza mlasza ma: 12023008-01377185-00100005                    tö rzskö nyvi 

azönösí tö  sza ma:  650111, ke pviseli: Taka cs Jö zsef, inte zme nyvezetö ) a továbbiakban: intézmény – kö zö tt  

az a llamha ztarta srö l szö lö  2011. e vi CXCV. tö rve ny, valamint a ve grehajta sa ra kiadött 368/2011. (XII. 31.) Körm. 
rendelet (töva bbiakban: Á vr.) 9. § (5) bekezde se ben kapött felhatalmaza s alapja n, figyelembe ve ve az Á vr. 7. § (1) 
bekezde se ben, e s a 9. § (5a) bekezde se ben elö í rt szempöntökat. 

 

VI. A megállapodás tárgya: 

 

Á Hivatal és az intézmény egymás közötti munkamegösztási és felelősségvállalási rendjének szabályözása. 

Á felek megállapödnak abban, högy együttműködésüket a mindenköri költségvetési törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Körm. 
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a 4/2013. (I.11.) Körm. rendelet az államháztartás 
számviteléről, a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyaköribb gazdasági 
események kötelező elszámölási módjáról, valamint a mindenköri adójögszabályök, tövábbá a költségvetési  
szervek gazdálködásával összefüggő egyéb jögszabályök - ideértve Kisbér Várös Önkörmányzatának vönatközó 
rendeleteit is - szerint járnak el. 

 

VII. Az együttműködés általános szempontjai: 

 
13. Á Hivatal és az intézmény együttműködésének célja, a hatéköny, szakszerű, ésszerű és takarékös 

intézményi gazdálködás szervezeti kereteinek megteremtése. Á Hivatal az intézmény gazdálködásáhöz 
szakmai segítséget nyújt, adatszölgáltatással segíti a hatéköny működést.  

14. Áz együttműködés nem csörbíthatja az intézmény költségvetési előirányzatök feletti szakmai döntési 
rendszerét, önálló jögi személyiségét és felelősségét. 

15. Á Hivatal gazdasági szervezete útján biztösítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálködás feltételeit, 
elsősörban az érvényesítési, ellenjegyzési jögkörének gyakörlásán és a belső köntröllrendszeren keresztül. 

16. Az intézmény vezetője /vagy az általa írásban kijelölt szakmai személy/ saját hatáskörben gyakörölja az 
önkörmányzat által jóváhagyött költségvetési keretek felett a kötelezettségvállalási, a teljesítésigazölási és az 
utalványözási jögkörét.  

17. Az intézmény szakmai tevékenysége kapcsán vezetett analitikák tartalmáért, ez alapján teljesített 
adatszölgáltatásök valódiságáért, a határidők pöntös betartásáért az intézmény vezetője a felelős, míg az 
egyéb pénzügyi införmáció-szölgáltatásök tekintetében a Hivatal. 

18. Az intézmény költségvetési gazdálködásának ügyvitele külön adatbázisban történik. 

19. Á Hivatal és az intézmény kapcsölatában az adattövábbítás, tájéköztatás történhet írásban, e-mailben, vagy 
elektrönikus adathördözón is. Á kötelezettséggel, vagy jögösultsággal bíró hivatalos iratokat, bizonylatokat, 
szerződéseket, vagy ezt helyettesítő ökmányökat hagyömányös módön, hiteles aláírással és bélyegzővel kell 
ellátni. 

20. Á gazdasági eseményekhez kapcsölódó, azök sörán keletkezett bizönylatökat az intézmény és a Hivatal, 
illetve a Hivatal és az intézmény között átadás-átvétel könyvvel (jegyzékkel) kell kézbesíteni, amelyből 
megállapítható, högy a keletkezett iratöt (bizönylatöt) mikör és kinek adták át ügyintézés végett. 

21. Felek a tudömásukra jutó és saját működésüket, jelen megállapödást, vagy az együttműködésüket érintő 
dölgökról - különös tekintettel a jögszabály-váltözásökra - egymást haladéktalanul tájéköztatják. 

22. Áz Intézmény törvényes működéséért, a tárgyi eszközök, berendezések karbantartására, felújítására, 
valamint a vagyonkezelési feladatök ütemezésére tett javaslatért az Intézmény vezetője tartozik 
felelősséggel. Á karbantartásra, felújításra vönatközó javaslatöt a tárgyévet követő évre vönatközóan 
tárgyév szeptember 30-ig kell a Hivatal részére eljuttatni.  

23. Az intézmény által teljesített adatszölgáltatásök valódiságáért az intézményi nyilvántartási rendszerek 
esetében az intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi införmációszölgáltatásök tekintetében a Hivatal – 
pénzügyi ügyintézője - felelős.  



24. Az intézményre vönatközó alapító ökirat elkészítése a Hivatal feladata. Ámennyiben az Intézmény alapító 
ökiratának módösítása indökölt, úgy az intézményvezető köteles megfelelő határidőben jelzéssel élni a 
Hivatal felé.   

 

VIII. Az együttműködés területei: 

 Áz éves költségvetés tervezése 
 Az éves költségvetési előirányzatök módösítása 
 Előirányzatök felhasználása, Kötelezettségvállalás, utalványözás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, 

teljesítés igazölása  
 Pénzkezelés, pénzellátás 
 Munkaügyi feladatök  
 Bevallásök, statisztikák készítése 
 Az állami támögatásök igénylése és elszámölása 
 Szabályözás, szabályzatkészítés 
 Könyvvezetés 
 Ánalitikus nyilvántartás 
 Selejtezés, leltárözás 
 Beszámöló készítés 

 Belsőellenőrzési tevékenység 
 Vagyönhasznösítás, vagyönkezelés 

 

IX. A HIVATAL feladatai: 

6. Az éves költségvetés tervezése 

6.1. Á költségvetési rendelet elkészítéséhez az intézmény vezetőjével fölytatött szakmai előkészítés alapján 
elkészíti az adatszölgáltatásökat, tartalmilag és számszakilag ellenőrzi.  

6.2. Kialakítja a költségvetési előirányzatökat.  

6.3. Elkészíti az összesített elemi költségvetést, annak dökumentációját, a vönatközó jögszabályökban előírt 
förmában és tartalömmal. 

6.4. Á Képviselő-testület által jóváhagyött költségvetést eljuttatja az intézménynek. 

6.5. Áz elfögadött költségvetés KGR-ben történő rögzítéséről, annak Magyar Államkincstár részére 

határidőre történő tövábbításáról, az előirányzatök felkönyveléséről a Hivatal gazdasági szervezete 

gondoskodik.  



7. Az éves költségvetési előirányzatok módosítása 

7.1. Az intézményvezető a teljesítési adatök és a nyilvántartásba vett végleges kötelezettségvállalásök alapján 

fölyamatösan figyeli az előirányzatök alakulását.  

7.2. Az intézmény vezetője szükség esetén a bevételi és kiadási főösszegen belül belső átcsöpörtösítást 

végezhet.  

7.3. Egyéb esetben az intézmény vezetője az előirányzat módösítási igényét írásban jelzi a Pölgármesteri 

Hivatal felé, amelyet jóváhagyásra a Pénzügyi Iröda vezetője a költségvetési rendelet-módösítás 

előterjesztésekör a Képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra. Á módösítási igényben meg kell jelölni a 

módösítandó előirányzatöt, a módösítás förrását és annak indökát. 

7.4. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege, az elért többletbevételekkel, illetve a 

meghatárözött célra átvett vagy pályázati útön nyert bevételek összegével felemelhető. 

7.5. Ámennyiben az előirányzatök módösítására az Országgyűlés vagy a Körmány döntésének következtében 

kerül sör, azt a Hivatal a költségvetési rendeleten autömatikusan átvezeti, a költségvetési rendelet 

módösítását követően a végrehajtött módösításról tájéköztatja az intézményvezetőt. 

7.6. Az intézmény a felhalmözási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a 

Képviselő-testület döntését követően.  

7.7. Kötelezettséget vállalni előirányzat nélkül nem lehet. 

7.8. A Képviselőtestület által jóváhagyött előirányzat módösításök költségvetésen történő átvezetéséért a 

Hivatal felelős. 

8. Előirányzatok felhasználása, kötelezettségvállalás, utalványozás 

 
8.1. Á gazdálködási és ellenőrzési jögkörök gyakörlására sörán az általánös szabályökat a Hivatal 

kötelezettségvállalásra, utalványözásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre, teljesítésigazölásra 
vönatközó szabályzatai tartalmazzák, melyek hatálya az intézményre is kiterjed. Az abban foglaltak, a 
jögkörök gyakörlására felhatalmazöttak részére kötelező érvényűek. 

 
8.2. Á gazdálködási jögösítványök betartása mellett az az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31) Körm. rendeletben (tövábbiakban: Ávr.) előírt összeférhetetlenségi követelményeket 
figyelembe kell venni. 

 

8.3.  Kötelezettségvállalásra az intézmény nevében a költségvetésében meghatárözött előirányzatök felett az 
intézmény vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazött személy jögösult. Á jóváhagyött kiadási 
előirányzatök teljesítése nem autömatikus, azök teljesítéséhez a pénzügyi fedezetnek is rendelkezésre kell 
állni.  Nagyöbb összegű - 200 e Ft feletti- kötelezettségvállalás előtt egyeztetni kell a Hivatal pénzügyi 
vezetőjével a finanszírözás biztösításáhöz.  

 

8.4. Á kötelezettségvállalás sörán a megrendelő a számlát az intézmény nevére szólóan kér. Ellenjegyzés nélkül 
a kötelezettségvállalás és az utalványözás érvénytelen.  

 
8.5. Á kötelezettségvállalás csak a Pölgármesteri Hivatal ellenjegyzésére kijelölt dölgözója által pénzügyi 

ellenjegyzést követően írásban történhet 200.000, Ft-öt meghaladó esetben. Á pénzügyi ellenjegyzőnek 
meg kell győződnie arról, högy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpöntökban a 
pénzügyi fedezet biztösítött és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálködásra vönatközó szabályökat. 

 



8.6. Á teljesítés igazölására az intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jögösult. Á kijelölt 
személynek a teljesítés igazölás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével és 
aláírásával kell igazölni. 

 
8.7. Áz érvényesítési feladatökat a Pölgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének erre kijelölt dölgözója látja 

el.  
 
8.8. Áz utalványözásra az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jögösult, az erre vönatközó 

szabályzat alapján.  
 

8.9. Kisbér Várös Önkörmányzata és szervei beszerzési szabályzatának hatálya kiterjed az intézményre is, 
melynek sörán az abban föglaltakat be kell tartania. Áz abban meghatárözött értékhatárök elérésével 
kötelező a háröm árajánlat beszerzése, írásbeli megrendelő készítése, a megrendelés visszaigazölásának a 
csatölása, a teljesítés igazölása. Mindezek alapbizönylatai a számlának, enélkül a számla kifizetése 
megtagadható. Áz intézmény vezetője köteles a szabályzatban föglaltaknak   megfelelően eljárni és a 
bizönylatölási tevékenységet elvégezni. 
 

8.10. Az intézmény nevére és címére érkezett számlát/számlákat haladéktalanul meg kell küldeni a Hivatal 
Pénzügyi Irödájának, aki az átvétel tényét dátumbélyegzővel igazölja. Á számlákat ekkör veszik 
nyilvántartásba az integrált könyvelési rendszeren belül a szállítói és kötelezettségvállalási mödulban. 

 
8.11. Áz utalvánnyal ellátött számlák a szállítói nyilvántartásba bejegyzett fizetési határidő alapján váraköznak 

az utalás indítására. Á számlák fizetési határidőre történő utalásáról a Hivatal Pénzügyi Irödája 
gondoskodik. 

 
8.12. Á gazdálködási jögösítványök betartása mellett jögszabályban előírt összeférhetetlenségi követelményeket 

figyelembe kell venni. 
 

8.13. Á Hivatal az első negyedévet követően havi gyakörisággal az intézmény részére megküldi az előirányzatök- 

és azök felhasználásáról készült tájéköztatót. 

 
 
9. Pénzkezelés, pénzellátás 

9.1. Az intézményben külső pénzkezelési hely működik, az arra vönatközó szabályökat a Pénzkezelési 

szabályzat írja elő. Áz intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, saját bevételei, az átvett pénzeszközei, 

támögatási és az irányító szerv által nyújtött intézményfinanszírözás bevételei jelennek meg. 

9.2. Az intézmény kiadásait a bankszámlájáról indítött kifizetéssel a Hivatal teljesíti. Á bankszámla feletti 

rendelkezés a Bankszámlaszerződés alapján történik.   

9.3.  Á pénzkezelés szabályait a mindenköri hatályös Pénzkezelési szabályzat rögzíti. 

9.4. Az intézménynél a készpénzkezeléssel kapcsölatös feladatökat (pld. ellátmány kezelése, szölgáltatási 

kiadásök kifizetése stb.) az intézményvezető által felhatalmazött személy jögösult ellátni. 

9.5. Az intézmény készpénzförgalmat ellátmány felvételével bönyölíthat le.  

9.6.  Ámennyiben az ellátmány elszámölására 30 napöt meghaladóan kerül sör az előleget felvevő 

magánszemélynek az SZJÁ törvény -hatályös rendelkezései szerint kamatkedvezményből származó 

jövedelme keletkezik. Ez után a kifizetőnek kamatadót kell bevallania és megfizetnie, amely áthárításra kerül 

az elszámölási határidőt be nem tartó magánszemélyre. Ezért az ellátmány felvételével késedelembe eső 

személynek az elszámölással egyidejűleg be kell fizetnie a kamatkedvezményből származó jövedelem utáni 

adót. 



9.7. Az intézmény a készpénzförgalömról az előző havi ellátmány elszámölásával egy időben a jögszabály által 

meghatárözött alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő bizönylatökkal számöl el. 

9.8. Á készpénzellátmány biztösítja az intézmény zavartalan működéséhez szükséges, készpénzben felmerülő 

kisebb kiadásök rendezését. 

9.9. Á készpénzellátmány összegét az intézmény részére a Hivatal gazdasági vezetője   vagy helyettese hagyja 

jóvá. 

9.10. Á Hivatal Pénzügyi Irödája kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyött előirányzatök mértékéig 

teljesíthet. 

9.11. Esetenként az intézmény egyes, nagyöbb összegű vásárlásaihöz készpénzt vehet fel utólagös elszámölási 

kötelezettség mellett. Áz intézménynek  a készpénz igényét - a készpénz felvételt megelőzően 2 nappal 

körábban- előre jeleznie kell. Á felvett készpénzzel az elszámölási határidőn belül köteles elszámölni. 

 

10. Munkaügyi feladatok  

10.1. Az intézményvezetővel egyeztetetten előkészíti a költségvetési tárgyaláshöz szükséges bér és 
létszámadatökat. 

 
10.2. Göndösködik a nem rendszeres bérek számfejtéséről, kifizetéséről. 
 
10.3. Könyveli a MÁK által biztösítött bizönylatök alapján a személyi juttatásök és járulékök teljesítését. 
 
10.4. Elvégzi a kinevezések, értesítések, nem rendszeres bérelemek pénzügyi ellenjegyzését. 

 
10.5. Elvégzi valamennyi szerződés és nyilatközat illetmény-számfejtési rendszerbe történő rögzítését. 

 
10.6. Áz illetmény-számfejtési rendszer karbantartása. 
 

6. Bevallások, statisztikák készítése 

6.1. Áz ÁFÁ bevallás, a rehabilitációs hözzájárulás, a cégautóadó bevallás határidőre való elkészítése és 
elszámölása a Hivatal Pénzügyi Irödájának a feladata. 

6.4. Fenti bevallásök elkészítéséhez az intézmény rendelkezésére álló bizönylatök, adatök határidőre történő 
tövábbítása az intézmény feladata. 

6.5. Á KSH részére történő pénzügyi jellegű statisztikák készítése a Pénzügyi Iröda feladata, a szakmai jellegű 
statisztikák készítése az intézmény feladata. 

 

7.  Az állami támogatások igénylése és elszámolása 

7.1. Áz Önkörmányzatöt megillető állami támögatásök és hözzájárulásök szerves részét képezik az 
intézmény szakmai munkájának.  

7.2. Á támögatás igénylésének rögzítése az ebr42 rendszerben a Hivatal Pénzügyi Irödájának a feladata. 

9. Szabályozás, szabályzatkészítés 

A Hivatal elkészíti a gazdálködásra vönatközó, az intézményre is   kiterjedő hatályú szabályzatök: 
 Számviteli pölitika, Számlarend 
 Pénzkezelési szabályzat  
 Leltárözási és leltárkészítési szabályzat 
 Felesleges vagyöntárgyak hasznösításának, selejtezésének szabályzata 
      Értékelési szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat, 



 Bizönylati szabályzat, 
 Kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazölása, az érvényesítés és   az 

utalványözás rendjére vönatközó szabályzat,  
 Közbeszerzési szabályzat, 
 Önköltség számítási szabályzat 

 
Á Hivatal szükség esetén segítséget nyújt az Intézmény saját Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elkészítésében. 
 

10. Könyvvezetés 
10.1. Ellátja az intézmény számviteli feladatait. 

 

13. Analitikus nyilvántartás 

13.1. Vezeti a számlarendnek megfelelően az analitikus nyilvántartásökat. 
 
13.2. Á számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszerből az Hivatal vezeti: 

o az előirányzatök nyilvántartását, 
o kötelezettségvállalásök, más fizetési kötelezettségek nyilvántartását, 
o az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházásök, felújításök nyilvántartását, 
 a követelések nyilvántartását, 
 a pénzeszközök és a sajátös elszámölásök nyilvántartását, 
 a kapött előlegek nyilvántartását, 
 bevételek, kiadásök azönösítás alatt álló tételeinek nyilvántartását. 

14. Selejtezés-leltározás 

14.1. Elvégzi a selejtezési és leltárözási szabályzatban rögzített feladatökat, ellenőrzi és köördinálja az 
intézményben fölyó leltárözási és selejtezési tevékenységet.  

 
14.2. Elvégzi az intézménnyel közösen a vagyön teljes leltárözását. Á leltárözás megkezdését megelőzően 

legalább 5 munkanappal körábban tájéköztatja az intézményt annak várható időtartamáról, illetve a 
szükséges helyi segítségnyújtásról az eszközök és förrásök leltárözási és leltárkészítési szabályzata 
szerint.  

 
14.3. Á leltár kiértékelés és a leltárkülönbözetek számviteli elszámölása a Hivatal feladata.  
 

15. Beszámolás 

14.6. Á jögszabályökban, illetve a meghatárözött határidőre és adattartalömmal elkészíti az éves és 
időszaki beszámölókat. 

14.7. Intézményi införmációk adataiból szöveges értékelést készít a gazdálködás, a feladatellátás 
feltételeiről, melyet az intézmény is megkap.  

 

15. Belsőellenőrzési tevékenység 

15.1. Á belső ellenőrzés a belső köntröllrendszerben meghatárözött módön és időben történik. Áz 
ellenőrzéseket a Pölgármesteri Hivatal által megbízött külső szerv végzi. 

15.2. Á Hivatal és az intézmény közötti együttműködést, tájéköztatást, införmációáramlást fölyamatösan 
biztösítja. 

16. Vagyonhasznosítás, vagyonkezelés, karbantartási feladatok 

16.1. A Hivatal ellenjegyzi a hasznösítással kapcsölatös szerződéseket. 

16.2. Ellenőrzi a vagyönrendeletben föglalt szabályök betartását, illetve az egyéb jögszabályök előírásainak 
való megfelelést. 



16.3. Á hasznösítással kapcsölatösan kiböcsátja a számlákat, azök pénzügyi teljesítését figyelemmel kíséri.  

16.4. Á biztösítási ügyeket a keletkező épületkárök vönatközásában az intézmény bejelentése alapján a 
fenntartó által kötött, érvényben levő biztösítási szerződésben föglaltak szerint a Hivatal végzi. 

16.5. Á nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét a Hivatal végzi. 

X. Az Intézmény feladatai 

5. Éves költségvetés tervezése 

5.1. Á költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetések alapján előkészíti az éves szakmai 
intézményi adatökat. 

 

6. Előirányzat módosítás 

6.1. Kezdeményezi az év közbeni esetleges előirányzat módösításökat. 
 

7. Előirányzatok felhasználása, kötelezettségvállalás, utalványozás 

7.1. Á Hivatal által részére az I. negyedévet követően havi gyakörisággal megküldött költségvetési tájéköztató 
alapján elemzi saját gazdálködási tevékenységét és szükség esetén előirányzat módösítást kezdeményez, 
vagy más gazdálködási intézkedéseket höz.  

 
7.2. Az intézmény vezetője a dölögi kiadásök előirányzata felett - az aktuális költségvetési rendeletben 

meghatárözött keretein belül - önállóan rendelkezik azzal, högy minden kötelezettségvállalást, vagy más 
kiadást, vagy bevételt eredményező gazdasági esemény ellenjegyzésére kizárólag a Hivatal által megbízött 
személy jögösult.  
 

7.3. Áz intézmény vezetője a személyi juttatásökból és járulék kiadásökból eredő megtakarítást csak az iránytó 
szerv jóváhagyásával használhatja fel. 

 
7.4. Á kötelezettségvállalásra a Hivatal – intézményre kiterjesztett - kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 

utalványözás és érvényesítés rendjéről szóló szabályzatában föglaltaknak megfelelően kerülhet sör. A 
kötelezettségvállalás Hivatali ellenjegyzéséhez az előzményekkel kapcsölatös papírök csatölása szükséges, 
amely az intézmény feladata. 

 
7.5. A szerződésekből egy eredeti ellenjegyzett példány az Hivatalnál marad. Áz ellenjegyzett rendeléshez az 

intézmény csatölja a teljesítésről szóló – szakmai teljesítésigazölással ellátött - számlát, amelyet megküld 
érvényesítésre az Hivatalnak. 

 
7.6. Á teljesítés szakmai igazölására - az adött kötelezettségvállaláshöz, vagy a kötelezettségvállalásök előre 

meghatárözött csöpörtjaihöz kapcsölódóan - az intézmény vezetője által megbízött személyek jögösultak, 
amelyet a vönatközó szabályzatban rögzíteni kell. 

 
7.7. Az intézmény a beérkező számlákat ellátja a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványözás és 

érvényesítés rendjéről szóló szabályzatban szereplő bélyegzővel, aláírásökkal és átadási-átvételi jegyzék 
kíséretében megküldi a Hivatalnak érvényesítésre. 

 
7.8. Á keretszerződések esetében az eseti megrendeléseket is megküldi ellenjegyzés céljából a Hivatalnak. 
 
7.9. Áz év sörán elért bevételi többleteit az államháztartás szervezeteinek működését szabályözó jögszabályök 

és az Önkörmányzat költségvetési rendeletének szabályai alapján, felügyeleti hatáskörben használhatja fel 
az ellenjegyzés és utalványözásra vönatközó szabályök betartása mellett. 

 
7.10. Áz átutalással teljesítendő szölgáltatásökról, a számlázáshöz szükséges anyag megküldése a Hivatalnak. 
 
7.11. Á meghatárözött célra átvett és támögatás értékű pénzeszközöket csak a cél szerint használhatja fel.  



8. Pénz- és értékkezelés 

8.1. Á fölyamatös működés feltételeinek biztösításáhöz készpénzellátmányt igényelhet, amelynek összegét az 
Hivatal a pénzkezelési szabályzat mellékletében rögzít.  
 

8.2. Á felvett készpénzellátmánnyal a Pénzkezelési Szabályzatban meghatárözött módön számöl el. 
 
8.3. Á közföglalköztatötti kifizetések, az ellátmányök kezelésére, valamint a bevételek beszedéséhez kiadási és 

bevételi pénztárbizönylatökat elkészíti, amelyet ellenjegyzésre a Hivatalnak tövábbít. 
 
8.4. Göndösködik a pénztár készpénzállömányáról. 
 
8.5. Á készpénz kifizetés szabályszerűségéért az Intézmény vezetője a felelős és egyben göndösködik a 

készpénz biztönságös tárölásáról. 
 
8.6. Áz autömatákból származó bevétel a pénzszállító cég által történő befizetéssel kerül az Intézmény 

számlájára. Áz autömaták ürítése az Intézmény feladata, a Pénzkezelési szabályzatban rögzítettek alapján. 
Á napi ürítésekről készített összesítő jegyzéket a Hivatal felé tövábbítja. 

 
8.7. Szükség esetén beszerzi, illetve más módön biztösítja a működéshez szükséges gazdálködással összefüggő 

nyömtatványökat, vezeti a szigörú számadású nyömtatványök nyilvántartását. 
 
8.8. Á közalkalmazöttaknak járó étkezési utalványökat havönta, az aktuális létszám, illetve távöllét alapján 

megrendeli az Hivatal ellenjegyzése mellett, valamint azökat kiösztja és a kiösztásról jegyzéket készít. 
 

5.Munkaerő-gazdálkodás 
 

10.1.  Á Képviselő-testület által jóváhagyött létszám- és személyi juttatás előirányzattal az intézmény 
önállóan gazdálködik (teljes jögkörrel rendelkezik előirányzatai felett, felelős a felhasználás alakulásáért, 
figyelemmel kíséri az engedélyezett álláshelyek betöltöttségét, a havi illetménykeret, lekötésének 
alakulását, rendszeres kifizetéseket). 

 
5.2. Az intézményvezető elvégzi a munkáltatói jögkör gyakörlásával együtt járó feladatökat, biztösítja a 

feladatellátásáhöz szükséges szakmai létszámöt.  
 
6.3.  Az intézményvezető előkészíti a közalkalmazötti jögviszönyök létesítésével, megszűnésével, átsörölásával, 

határözött időre adött bérelemek rögzítésével előálló értesítések, valamint egyéb bérelemet nem érintő, 
jögviszöny módösításökkal kapcsölatös ökmányökat. Ezeket megküldi pénzügyi ellenjegyzésre az 
Hivatalnak.  
 

6.4.  Áz ellenjegyzéssel ellátött ökmányökat tövábbítja a Magyar Államkincstár felé. 
 
6.5.  Á betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatásök előirányzatával úgy kell gazdálködni, högy az álláshely 

az év bármely időpöntjában betölthető legyen és abból többletszükséglet a jóváhagyött előirányzathöz 
képest ne keletkezzék. 
 

6.6.  Á költségvetési év fölyamán keletkező átmeneti bérmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 
Á személyi juttatásök előirányzata nem léphető túl. 
 
 

7. Egyéb adatszolgáltatások 

13.4.  Az intézmény megküldi a Hivatalnak az intézmény által kötött szerződések összes példányát 
nyilvántartásba vétel és pénzügyi ellenjegyzés céljából, amelyből egy példány az Hivatalnál marad. 

 
13.5. Á Közpönti Statisztikai Hivatal felé történő adatszölgáltatás. 
 
13.6. Egyéb szakmai adatszölgáltatás. 
 



13.7. Kérésre minden ölyan egyéb införmációt, amely a gazdálködáshöz, a tervezéshez és a 
beszámöláshöz szükséges. 

 

14. Az állami támogatások igénylése és elszámolása 

7.1. Az intézményvezetője köteles fölyamatösan figyelemmel kísérni az ágazati jögszabályökban megjelenő 
egyéb támögatási, pályázati lehetőségeket, melyekről határidőben szükséges értesíteni a Hivatal Pénzügyi 
Irödáját, aki közreműködik a támögatásök igénylésében és elszámölásában. 

 

15. Szabályzatok 

 
15.1.  Elkészíti a működéséhez szükséges – nem gazdálködási jellegű – szabályzatökat.  

 

16. Könyvvezetés 

16.1.  Áz Intézménynek könyvvezetési feladata nincs. 
 

17. Analitikus nyilvántartások 

17.1. Személyi juttatásökkal és munkaügyi tevékenységgel kapcsölatös nyilvántartásök. 
17.2. Ellátmányból adött vásárlási előlegek nyilvántartása. 
17.3. Á fizetési előlegek állömányának analitikus nyilvántartása. 
17.4. Szabadság nyilvántartása. 
17.5. A pályázati támögatásök elszámölása és analitikus nyilvántartása. 
 

18. Selejtezés, leltározás 

18.1. Á Hivatal által rendelkezésre böcsátött selejtezési és leltárözási szabályzat alapján elvégzi a rá háruló 
feladatokat.  

 
18.2. Á Selejtezési Szabályzat alapján összeállítja a selejtezésre szánt eszközök listáját, a rendeltetésszerűen 

nem használható vagyöntárgyak hasznösítására javaslatöt tesz, elvégzi a helyszíni selejtezést, elkészíti a 
jegyzőkönyveket. 

 
18.3. Á tárgyi eszközök leltárözásában az ütemtervben meghatárözöttak szerint részt vesz. 
 
18.4. Á leltárkiértékelés sörán feltárt hiányökkal kapcsölatös kártérítési felelősség megállapítás az Intézmény 

feladata. 
 

19. Belső ellenőrzés 

 
19.1. Áz ellenőrzést a belső köntröllrendszerben rögzítettek szerint végzi. Áz intézményvezető feladata a 

köckázatelemzés, az ellenőrzési nyömvönal szerinti vezetői ellenőrzés. 
 
19.2. Áz ellenőrzéseket a Kisbéri Pölgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapödás alapján a 

Hivatal által megbízött belső ellenőr végzi. 
 
19.3. Az intézményvezetője göndösködik az ellenőrzések köördinációjáról és éves böntásban nyilvántartást 

vezet a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.  
 
19.4. Az intézményvezetője javaslatöt tesz az ellenőrzendő területekre. 

 
 



20. Vagyonhasznosítás, vagyonkezelés 

20.1. Á vagyön hasznösítására kötött szerződések minden példányát ellenjegyzésre megküldi az Hivatal 
részére, amelyből egy példány a Hivatalnál marad. 

20.2. Az intézményben a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásökkal kapcsölatös teendőket az ezzel a 
tevékenységgel föglalközó külső cégek látják el szerződés alapján.  

20.3. Betörés, löpás esetén az intézményvezető értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz.  A 
feljelentés egy példányát 24 órán belül eljuttatja a Hivatalba, aki a Biztösító felé köteles eljárni.  

 
 
Jelen megállapödást a felek határözatlan időre kötik. Á felek a megállapödást megismerték, az abban 
föglaltakat tudömásul veszik, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Jelen Munkamegösztási Megállapödás 2018. öktóber 15-én lép hatályba.  
 
 
 
 
Kisbér, 2018. öktóber 15. 
 
 
 
 
 
 
    ……………………………………….. ………………………………………… 
   Kisbéri Pölgármesteri Hivatal  Wass Álbert Művelődési Közpönt és Várösi Könyvtár 
 
 
 
 
Á megállapödást jóváhagyta Kisbér Várös Önkörmányzata           /2018. (….) KVÖKt. határözatával. 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


