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1. sz. melléklet 

 

 

 

ÖNSZERVEZŐDŐ VÁROSI KÖZÖSSÉGEK FELSOROLÁSA 

 

 

1. Izbégi Baráti Kör 

 

2. Izbégi Szomszédok Öntevékeny Közhasznú Egyesület 

 

3. Kolping Család Egyesület 

 

4. Nagycsaládosok Egyesülete 

 

5. Pannónia-telep Védegylet 

 

6. Pismányi Baráti Kör 

 

7. Püspökmajor-lakótelepi Baráti Kör 

 

8. Szentendrei Belvárosi Érdekvédelmi Egyesület 

 

9. Szentendrei Érdekvédelmi és Városvédő Egyesület 

 

10. Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

 

11. Tizenegylet Ifjúsági Egyesület 
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2/a sz. melléklet 

 

A JOGI- IGAZGATÁSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

Feladatköre: 

 

1. Vizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségi ügyeit.  

 

2. Előkészíti a jegyzővel együtt, és a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát. 

 

3. Ellenőrzi a képviselő-testület és szervei jogszerű működését; az SZMSZ előírásainak 

megsértése esetén intézkedéseket kezdeményezhet az illetékes szervnél a jogszerű 

működés helyreállítása érdekében. 

 

4. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a képviselő-testület 

ülését a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 

 

5. Vizsgálja a képviselő-testületi tagok jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését. 

 

6. A széksértés bármely képviselő által történt indítványozása esetén, annak megállapítását 

kezdeményezi a képviselő-testületnél. 

 

7. Figyelemmel kíséri és véleményezi a képviselő-testület határozat- és rendelet-

tervezeteinek törvényességét. 

 

8. Véleményezi a szóbeli előterjesztésekhez előzetesen írásban készített határozati 

javaslatokat. 

 

9. Vizsgálja a képviselő-testület határozatainak, rendeleteinek végrehajtását. 

 

10. Közreműködik a képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében. A bizottság minden 

rendelet-tervezetet köteles megtárgyalni. 

 

11. Közreműködik a bizottság elnöke vagy az általa kijelölt bizottsági tag a mindenkori 

hatályos vagyonrendelet szerint az önkormányzat vagyonát érintő pályázatok formai 

érvényességének elbírálásában. 

 

12. Ellenőrzi és vizsgálja a képviselő-testület elé kötelezően előterjesztendő szerződéseket és 

vizsgálni jogosult minden egyéb megállapodást, amit az önkormányzat harmadik 

személlyel köt. 

 

13. Figyelemmel kíséri a jegyző közreműködésével az önkormányzatot érintő peres 

eljárásokat. 

 

14. Ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését. 

 

15. Javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményére; illetményének emelésére 

és jutalmazására. 
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16. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait, valamint előkészíti a 

képviselő-testület felé a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntéseket. 

 

17. Javaslatokat tesz a polgármester útján a rendészeti szerveknek a közrendi és közbiztonsági 

feladatok hatékonyabb ellátására. 

 

18. Részt vesz a Városi Rendőrkapitánysággal, a Honvédség helyi szervezeteivel és a 

Polgárőrséggel való együttműködés kialakításában. 

 

19. Véleményezi a rendőrkapitány éves írásos tájékoztatóját a helyi közbiztonság 

megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről. 

 

20. Javaslatot tesz – ha az önkormányzat feladatainak ellátása szükségessé teszi – a képviselő-

testület felé az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésének a képviselő-testület 

munkatervében meghatározott rendjétől való eltérésre. 

 

21. Javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester tekintetében a köztisztviselők 

illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról 

szóló 49/2003. (IX.11.) Önk. sz. rendelet 5. §-ában meghatározott juttatások mértékére, 

feltételeire, az elbírálás és elszámolás rendjére. 

A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

1. Ellátja - az illetmény megállapítása, az illetményemelés, jutalmazás, fegyelmi-anyagi 

felelősségre vonás kivételével - a polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlását. 
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2/b sz. melléklet 

 

PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI  ÉS EU BIZOTTSÁG 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

Feladatköre: 
 

1.  Állást foglal a költségvetési koncepcióról, az éves költségvetésről, és zárszámadásról. 

 

2. Más állandó bizottság felkérésére gazdálkodási témában állásfoglalást készít. A 

felkérésről a képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

3. Vizsgálja a táv-hőszolgáltató ármeghatározó tényezőinek indokoltságát és e tevékenysége 

során a helyi érdekképviselet szervezettel egyeztet. 

 

4. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket Szentendre Város Önkormányzat a 

mindenkori költségvetési rendeletében részére meghatároz. 

 

5. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési rendelet-tervezetét, annak módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezeteket, közreműködik az egyes intézményekkel kapcsolatos 

költségvetések egyeztetésében. 

 

6. Közreműködik a költségvetési előirányzatok kialakításáról szóló előterjesztés 

készítésében. 

 

7. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre; a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 

 

8. Részt vesz a helyi adókoncepció előkészítésében. 

 

9.  Közreműködik a költségvetési pót-előirányzati igények előkészítésében. 

 

10. Részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezetek előkészítésében. 

 

11. Figyelemmel kíséri a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását. 

 

12. Részt vesz az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati 

vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítésében. 

 

13. Javaslatot tesz kötvénykibocsátásra, közösségi célú alapítvány; létrehozására, 

alapítványi forrás átvételére, átadására. 

 

14. Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az egyes szakterületi bizottságok által 

támogatott pályázati elképzelések benyújtására. 
 

15. Állást foglal – a polgármester felkérésére – a költségvetésben tervezett, részben vagy 

egészben állami forrásból megvalósuló beruházások szükségességéről, a teljesítés 

üteméről, tapasztalatairól. 
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16. Közreműködik önkormányzati társulás létrehozásában, társuláshoz, vagy valamely 

érdekképviseleti szervhez való csatlakozásban; ha ez érinti a város költségvetését; 

gazdálkodását. 

 

17. Javaslatot tesz a temetési helyek megváltási és újraváltási díjára, valamint az egyéb 

temetéssel összefüggő díjakra, melyeket a 7/2006. (II. 17.) Önk. sz. rendelet szabályoz. 

 

18. A bizottság véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó EU-s pályázatokról szóló 

előterjesztéseket. 

 

19. Véleményezi a polgármester és az alpolgármester illetményére; illetményének emelésére 

és jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket, határozati javaslatokat. 

 

20. Véleményezi és javaslatot tesz a Kistérség költségvetésére, kiemelten a Szentendrét 

érintő ügyekben. 

 

21. Javaslatot tesz kistérségi együttműködés keretében önkormányzati feladat ellátására, 

pályázatok benyújtására. 

 

22. Részt vesz a városfejlesztési koncepció kidolgozásában. 

 

23. Vizsgálja havi rendszerességgel az adóbehajtást, illetve az adók módjára behajtandó 

köztartozás állását az Adóhatóság által készített kimutatás alapján. 

 

24. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési rendelet-tervezetét, annak 

módosítására vonatkozó rendelet-tervezeteket, közreműködik az egyes intézményekkel 

kapcsolatos költségvetések egyeztetésében. 

 

 

 A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

1. Jóváhagyja GESZ szervezeti és működési szabályzatát. 

 

2. Dönt a behajthatatlan követelések mérsékléséről, elengedéséről 500 ezer forint összegű 

egyedi értékhatárig. 

 

3. Gyakorolja Szentendre Város Önkormányzatának a mindenkor hatályos költségvetési 

rendeletben rá átruházott hatásköröket.  

 

4. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. 

rendeletben a bizottságra átruházott hatásköröket 

5. Dönt a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsággal együtt a 23/2006.(VI.15.) Önk. 

sz. rendeletben a bizottságra átruházott hatáskörökben. 

6. Megállapítja a bizottság munkáját segítő Informatikai  és EU Munkacsoport feladatát. 
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7. Dönt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítéséhez, felújításához beérkezett pályázatokról a 7/2007. (I.17.) Önk. sz. 

rendelet figyelembevételével. 

8. Megállapítja a bizottság munkáját segítő Informatikai és Eu Munkacsoport 

feladatkörét. 
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2/c sz. melléklet  

A KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

Feladatköre: 

 

1. Véleményezi a művészeti, tudományos és közművelődési feladatokkal összefüggő 

koncepciókat. 

 

2. Véleményezi a kisebbségi ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, 

határozati javaslatokat. 

 

3. Feladatkörében javaslatot tesz a költségvetés intézményekre és tevékenységekre való 

lebontására. 

 

4. Véleményezi az intézmények alapítására, fejlesztésére, tevékenységi körének változására, 

megszüntetésére irányuló előterjesztéseket. 

 

5. Szakterületén véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézményvezetői 

kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

6. Támogatja a testvérvárosi kapcsolatok, kulturális rendezvények szervezését. 

 

7. Véleményezi az oktatási, kulturális intézmények foglalkoztatási illetve pedagógiai 

programját. 

 

8. Véleményezi a foglalkoztatási, pedagógiai programban meghatározott feladatok 

végrehajtásáról, a pedagógiai-szakmai munka eredményességéről készülő testületi 

előterjesztéseket. 

 

9. Véleményezi az iskolai költségtérítés, illetve tandíj megállapításának szabályait. 

 

10. Véleményezi a hatáskörébe tartozó kulturális feladatot ellátó szervezet középtávú és éves 

szakmai terveit és ezek teljesítéséről szóló beszámolóit. 

 

11. A közművelődési, oktatási, ifjúsági feladatok gyakorlati végrehajtása során kapcsolatot 

tart és igény szerint együttműködik a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, 

egyházakkal, valamint szakmai szervezetekkel. 

 

12. Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a városban élő kisebbségi közösségekkel. 

 

13. Gondoskodik a bizottság felelősségi körébe tartozó pályázatok kiírásáról. 

 

14. Véleményezi az ifjúsági intézmények és létesítmények alapítására, megszüntetésére 

irányuló előterjesztéseket. 

 

15. A polgármester felkérése alapján részt vesz a költségvetési támogatás felhasználását célzó 

ellenőrzésekben. 
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16. Kapcsolatot tart a bizottság felelősségi körébe tartozó érdekképviseleti szervezetekkel. 

 

17. Véleményezi az önkormányzat ifjúsági programját, távlati fejlesztési célkitűzéseit. 

 

18. Előkészíti vagy véleményezi a működési körébe tartozó önkormányzati rendeletek, 

képviselő-testületi határozatok tervezeteit. 

 

19. Koordinálja a város intézményeiben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet. 

 

20. Előkészíti, és elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti a közművelődésről szóló 

önkormányzati rendelettervezetet. 

 

21. Véleményezi a városi díjak odaítéléséről szóló előterjesztést. 

 

22. Véleményezi az önkormányzat támogatásával megjelenő Szentendre és Vidéke c. lappal 

kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

23. A Bizottság munkáját segíti a Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács, mely 

szervezettel a Bizottság a város kulturális, művészeti életét érintő kérdések 

megtárgyalásában együttműködik. A bizottság köteles a tárgyalandó előterjesztéseknél a 

Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács véleményét figyelembe venni. 

 

24. Véleményezi a közművelődési megállapodás alapján feladatot ellátó szervezet 

tevékenységét. 

 

25. Figyelemmel kíséri a Megyei Nevelési Tanácsadó működését. 

 

26. Javaslatot tesz Szentendre Város Alkotóművészeti Ösztöndíjának adományozásáról. 

 

27. Javaslatot tesz Szentendre Város Tanulmányi Ösztöndíjának odaítéléséről és összegéről. 

 

28. Javaslatot tesz a városban felállítandó köztéri műalkotásokról, a költségvetési kihatásaival 

együtt. 

 

 

A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

1. A költségvetési rendeletben biztosított előirányzat erejéig pályázatot ír ki és dönt a 

kulturális, oktatási, és nemzetközi célú önkormányzati támogatások odaítéléséről, 

ellenőrzi azok felhasználását. A rendelkezésre álló keret felhasználásáról kimutatást vezet, 

és félévenként beszámol a képviselő-testületnek. 

 

2. Jóváhagyja a szakterületéhez tartozó intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

3. Elfogadja a szakterületéhez tartozó intézmények éves tevékenységéről szóló 

beszámolókat. 

 

4. Elfogadja a nemzetközi kapcsolatok éves beszámolóját és a következő évi külügyi tervet a 

polgármester javaslata alapján. 
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5. Meghatározza a nevelési-oktatási intézményekben a beiratkozások időpontját a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 16. § (1) 

bekezdése alapján. 

 

6. Elfogadja a város által szervezett ünnepségek és rendezvények éves program tervét. 

 

7. Elfogadja a költségvetés a bizottság ügykörébe tartozó költségvetési források 

felhasználását. 

 

8. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények házirendjét, 

és szervezeti és működési szabályzatukat. 

 

9. Elfogadja az intézményi minőségirányítási program kertén belül a fenntartói mérésekről, 

ellenőrzésekről szóló beszámolót. 

 

10. Véleményezi a közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendelet alapján a 

Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság (a 

továbbiakban: Kht.) munkatervét. 
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2/d sz. melléklet  

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

Feladatköre: 

 

1 Véleményezi az éves költségvetési javaslatot, a végrehajtásáról szóló féléves és éves 

beszámoló tervezeteit. 

 

2 Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 

érvényesítését. A vizsgálat során tapasztalt megállapításait haladéktalanul közli a 

képviselő-testülettel. Ha a testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati 

jegyzőkönyvét az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 

 

3  Részt vesz a Jegyzővel történő egyeztetés alapján a belső ellenőrzés realizáló 

egyeztetésein. 

 

4 Ellenőrzi az intézményekre és feladatokra jutó költségvetési előirányzatok és ezek terhére 

vállalt kötelezettségek összhangját. 

 

5 Ellenőrzi a meghatározott célra biztosított pénzeszközök felhasználását. 

 

6 Véleményezi, beszámoltatja és ellenőrzi az önkormányzati érdekeltségű vállalkozások 

gazdálkodását, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

 

7 Ellenőrzi a táv-hőszolgáltató ármeghatározó tényezőinek indokoltságát és e tevékenysége 

során a helyi érdekképviselet szervezettel egyeztet. 

 

8 Ellenőrzi a táv-hőszolgáltatási díjak fő számítási elvek alkalmazásának helyességét. 

 

9 Figyelemmel kíséri a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását. 

 

10 Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre; a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 

 

11 Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. 

 

12 Véleményezi a végrehajtásról szóló féléves és éves beszámoló tervezeteit. 

 

13 Ellenőrzi az intézményekre és feladatokra jutó költségvetési előirányzatok és ezek terhére 

vállalt kötelezettségek összhangját. 

 

14 Véleményezi, beszámoltatja és ellenőrzi az önkormányzati érdekeltségű vállalkozások 

gazdálkodását, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

 

17 Ellenőrzi a táv-hőszolgáltatási díjak fő számítási elvek alkalmazásának helyességét. 
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A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

1. Elszámoltatja – a Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottsággal együtt 

– a temető üzemeltetőjét évenként az üzemeltetési tevékenységről. 

 

2. Dönt minden olyan önkormányzatot érintő pályázatról, mely önrészt nem igényel, illetve 

100 %-os támogatottságban részesül, és egyéb pénzügyi kihatással nem jár az 

önkormányzat számára. 

 

3. Dönt a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság véleményének figyelembe vételével 

minden olyan önkormányzatot érintő pályázaton történő indulásról, melynek rövid – 

legfeljebb 7 napos – benyújtási határideje van, és legfeljebb bruttó 20 millió Ft önrészt 

igényel. 
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2/e sz. melléklet 

 

 

A SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

Feladatköre: 

 

1. Alapvető feladata a szociális gondoskodással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, 

egészségügyi valamint a sport tevékenységgel kapcsolatos testületi döntések előkészítése, 

majd végrehajtásának ellenőrzése. Segíti a szociális és egészségügyi ellátás működtetését, 

helyzetüket folyamatosan elemzi. 

 

2. Megvitatja a szociális, családvédelmi, és egészségügyi feladatok éves költségvetési 

tervezetét; javaslatot tesz annak minőségére és mértékére. 

 

3. Szakterületen véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézményvezetők 

kinevezésével és felmentésével kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

4. Elkészíti az önkormányzat szociálpolitikai, egészségügyi és sport koncepcióját. 

 

5. Figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó intézkedéseinek gyakorlati végrehajtását és 

ezen feladatokra fordítható költségvetési pénzeszközök célirányos felhasználását. 

 

6. Részt vesz a szociális és családvédelmi, valamint egészségügyi intézmények szakmai 

tevékenységének ellenőrzésében. 

 

7. Előkészíti a szociálpolitikához, a gyermek- és ifjúságvédelemhez, sport valamint az 

egészségügyhöz kapcsolódó képviselő-testületi rendelet- és határozat-tervezeteket. 
 

8. Segíti az önkormányzat együttműködését a karitatív szervezetekkel a szociális, gyermek- 

és ifjúságvédelmi kérdésekben. 
 

9. Elemzi a szociális és egészségügyi ellátás helyzetét, és arról írásban tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

 

10. Az önkormányzat felügyelete alatt álló szakági intézmények létesítésével, ellátottságával; 

átcsoportosításokkal, megszüntetésekkel; az ellátás színvonalának alakulásával, valamint 

éves beszámolóival kapcsolatos testületi anyagokat véleményezi. 

 

11. Előkészíti a szociális törvénnyel kapcsolatos támogatási rendszer testületi döntését. 

 

12. Figyelemmel kíséri a munkanélküliségből, a foglalkoztatási feszültségekből eredő 

szociális gondokat, javaslatot tesz a közhasznú foglalkoztatásra. 

 

13. Figyelemmel kíséri a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.  

 

14. Előkészíti az egészségügyi alapellátást, valamint a városban működő egészségügyi 

intézményeket érintő képviselő-testületi döntéseket, ellenőrzi a képviselő-testület 

egészségügyet érintő döntéseinek végrehajtását (ha szükséges szakértők bevonásával). 
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15. Figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás személyi feltételeit, az orvosi műszerezettség 

színvonalát, szükség esetén fejlesztési javaslatot tesz. 

 

16. Véleményezi a városi közegészségügyi díj, valamint a sport díj odaítéléséről szóló 

előterjesztéseket. 

 

17. Javaslatot tesz a Családvédelmi Munkacsoport előterjesztése alapján a szociális 

bérlakások várakozó listájára. 

 

18. A bizottság szakterületét érintő képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntések esetében 

véleményezése nélkül az előterjesztés nem terjeszthető a képviselő-testület elé. 

 

19. Az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő egészségügyi szolgáltatóknál ellenőrzi 

a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, melynek során az egészségügyi 

szolgáltatók beszámoltatására is jogosult. 

 

20. Közreműködik a sportrendezvények – különösen a város sportélete, iskolai és 

tömegsportja - szervezésében. 

 

21. A sport feladatok gyakorlati végrehajtása során kapcsolatot tart és igény szerint 

együttműködik a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, egyházakkal, valamint 

szakmai szervezetekkel. 

 

22. Véleményezi a sport intézmények és létesítmények alapítására, megszüntetésére irányuló 

előterjesztéseket. 

 

23. A Sport és Ifjúsági Munkacsoport által tett javaslatokat véleményezi. 

 

24. Figyelemmel kíséri a nappali ellátás és támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, 

valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátását. 

 

 

A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

 

1. Jóváhagyja a szociális, a gyermekvédelmi és az egészségügyi intézmények jogszabályban 

előírt szabályzatait (így különösen az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, az 

egészségügyi intézmény szakmai tervét stb.) 

 

2. Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv – az önkormányzat – nevében szükség 

esetén módosítja – az egészségügyi szakmai programot. 

 

3. Az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított előirányzat erejéig dönt a szociális 

és családvédelmi pályázati támogatások kiírásáról és odaítéléséről, ellenőrzi a 

támogatások felhasználását, erről félévenként beszámol a képviselő-testületnek. 

 

4. Elbírálja a képviselő-testület által elfogadott és 30 napra kifüggesztett önkormányzati 

bérlakásra várakozók listájára tett észrevételeket. 
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5. Dönt a Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottsággal együtt, vagy 

önállóan a 23/2006.(VI.15.) Önk. sz. rendeletben meghatározott, a bizottságra átruházott 

hatáskörök tekintetében.. 

 

6.  Kiírja a BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázatot és dönt annak odaítéléséről. 

 

7. Kezeli az önkormányzat költségvetési rendeletében a Környezet Egészségügyi 

Akcióprogram feladatainak ellátására létrehozott Környezet Egészségügyi Alapot. 

 

8. A Környezet Egészségügyi Akcióprogram feladatainak ellátására létrehozott Környezet 

Egészségügyi Alapban biztosított előirányzat erejéig dönt a pályázati támogatások 

kiírásáról és odaítéléséről, ellenőrzi a támogatások felhasználását, erről félévente 

beszámol a képviselő-testületnek. 

 

9. Megállapítja a bizottság munkáját segítő Családvédelmi Munkacsoport, valamint a Sport 

és Ifjúsági Munkacsoport feladatkörét. 

 

10. A fenntartó Önkormányzat nevében dönt Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

(SZEI) az Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerződésben foglalt kapacitás 

bővítéséről, módosításáról, a kapacitás lekötés módosításáról, a normatíván belüli 

kihasználatlan óraszámok átcsoportosításról. A bizottság dönt a 284 /1997. (XII.23.) 

Kormány rendeltben meghatározott térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról. 

 

11. A költségvetési rendeletben biztosított előirányzat erejéig pályázatot ír ki és dönt a sport 

célú önkormányzati támogatások odaítéléséről, ellenőrzi azok felhasználását. A 

rendelkezésre álló keret felhasználásáról kimutatást vezet, és félévenként beszámol a 

képviselő-testületnek. 

 

12.  Előkészíti Szentendre Város Sportkoncepciójában megfogalmazott feladatok teljesítéséről 

szóló beszámolót. 
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2/f sz. melléklet 

 

A VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖRNYEZET- ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI  

BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

Feladatköre: 

 

1. Véleményezi a városépítés komplex fejlesztési koncepcióját, figyelemmel a regionális és 

országos összefüggésekre. 

 

2. Figyelemmel kíséri, és javaslataival segíti a város gazdaságának fejlesztését meghatározó 

programok kialakítását. 

 

3. Feladatkörében közreműködik a városfejlesztéssel, városrendezéssel kapcsolatos 

feladattervek összeállításában, beruházási felújítási feladat előkészítésében és 

végrehajtásában. 

 

4. Véleményezi a területfejlesztési és területrendezési (úgy, mint regionális, agglomerációs, 

kistérségi, megyei, valamint városfejlesztési, közlekedésfejlesztési, infrastrukturális stb.) 

koncepciókat, programokat, terveket. 

 

5. Közreműködik a környezetvédelemhez, természetvédelemhez, város-, és 

műemlékvédelemhez kapcsolódó helyi rendelettervezetek, határozati javaslatok 

kialakításában, és azokat döntésre a testület elé terjeszti. 

 

6. Aktualizálja a város környezetvédelmi programját, környezet-egészségügyi és 

környezetnevelési feladatokkal kiegészíti, közreműködik a program időarányos 

beszámolójának, illetve feladattervének összeállításában, és azokat elfogadásra a 

képviselő-testület elé terjeszti. 

 

7. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek védetté 

nyilvánítására és megszüntetésére. 

 

8. Figyelemmel kíséri a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek 

megóvását, megőrzését, javaslatot tesz azok fenntartására, helyreállítására, valamint ezek 

támogatására. 

 

9. Véleményezi, és javaslatot tesz költségvetésének a bizottság feladatkörébe tartozó 

részének elkészítésére, és a felhasználását figyelemmel kíséri. 

 

10. Véleményezi a városüzemeltetést kiszolgáló intézmények, gazdasági társaságok 

alapítására, működtetésére, megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket. 

 

11. Véleményezi az idegenforgalom fejlesztéséről szóló koncepciókat, javaslatot tesz azok 

megvalósítására. 

 

12. Közreműködik a városfejlesztéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladattervek 

összeállításában, beruházási, felújítási feladat előkészítésében és végrehajtásában. 

 



 60 

13. Véleményezi a városüzemeltetéshez kapcsolódó helyi rendeleteket, képviselő-testületi 

határozatokat, és azokat a testület elé terjeszti. 

 

14. Előkészíti a város közlekedési koncepcióját. 

 

15. Figyelemmel kíséri, véleményezi, és javaslataival elősegíti a városüzemeltetéshez 

kapcsolódó növényvédelmi, parkosítási és állategészségügyi önkormányzati feladatok 

ellátását. 

 

16. Javaslatot tesz a város tulajdonában, használatában lévő külterületi mezőgazdasági földek 

hasznosítási módjára. 

 

17. Együttműködik a városban működő különböző környezetvédelmi, természet-, és 

állatvédelmi egyesületekkel, csoportokkal, a falugazdászokkal, a mezőgazdasági termelők 

szervezeteivel, illetve a városfejlesztéssel összefüggésben az érintett civil szervezetekkel. 

 

18. Véleményezi az állattartási ügyekben képviselő-testület felé készített fellebbezéseket. 

 

19. Véleményezi a védett építmény használati módjának megváltoztatását. 

 

20. Véleményezi a védett természeti területen a védelmet érintő beavatkozást. 

 

21. Véleményezi a közterületek értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket. 

 

22. Megállapítja a bizottság munkáját segítő Környezetvédelmi Munkacsoport feladatát. 

 

23. Részt vesz az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati 

vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítésében. 

 

 

A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

1. Mint a közút kezelője, a forgalmi körülmények, vagy baleseti helyzet jelentősebb 

változása esetén évente áttekinti, öt évente felülvizsgáltatja a forgalmi rendet. 

 

2. Jóváhagyja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szervezeti és működési szabályzatát. 

 

3. Beszámoltatja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát. 

 

4. Együttműködik a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, illetve felügyelőségekkel, és 

felkérheti őket vizsgálat lefolytatására. 

 

5. Pályázatot ír ki és dönt a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a költségvetésben 

meghatározott előirányzat erejéig, valamint a költségvetési rendeletben biztosított 

Környezetvédelmi Alap felhasználhatóságáról, ellenőrzi azok felhasználását, kimutatást 

vezet róla és legalább egyszer, évente beszámol a képviselő-testületnek. 

 

6. Jóváhagyja az építészeti és természeti védett értékek felújításának támogatási mértékét, 

dönt az éves keretösszeg biztosításán belül a konkrét támogatások odaítéléséről, valamint 
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elbírálja az építészeti és természeti védett értékek felújítására kiírt pályázatra beérkezett 

pályázatokat. 

 

7. Felülvizsgálja az önkormányzat által, illetve önkormányzat támogatásával felújított 

homlokzat-felújítás költségeit a városi főépítész előterjesztése alapján. 

 

8. Meghatározza a helyi köztisztasági szolgáltatás és a helyi intézményes közszolgáltatással 

kapcsolatos szakmai feltételeket. 

 

9. Beszámoltatja évenként – a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal közösen – a temető 

üzemeltetőjét az üzemeltetési tevékenységről. 

 

10. Dönt a költségvetési intézmények tervezett felújítási feladatainak konkrét elemeiről. 
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3. sz. melléklet 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT 

HATÁSKÖRÖK 

 

 

1.  Gyakorolja az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben rá 

ruházott hatásköröket. 

 

2.  Gyakorolja a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

51/2006. (XII. 15.) Önk. sz. rendeletben rá átruházott hatásköröket. 

 

3. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendeletben a rá 

átruházott hatásköröket. 

 

4. Gyakorolja mindazon tulajdonosi, bérbeadói jogokat, amelyeket az önkormányzat a 

tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről 

valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelet nem utal a 

képviselő-testület hatáskörébe. 

 

5.  Gyakorolja a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási 

díjakról szóló, többször módosított 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendeletben rá 

átruházott hatásköröket. 

 

6.  Gyakorolja a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) 

Önk. sz. rendeletben rá átruházott hatásköröket. 

 

7. Gyakorolja a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendeletben 

a rá átruházott hatáskört. 

 

8. Bármely harmadik személy által kezdeményezett az önkormányzatot, illetve a 

Képviselő-testület egyes tagjait érintő törvényességi felügyeleti eljárásban a Jogi- 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben alakítja ki az Önkormányzat 

álláspontját.” 

 

9. Dönt minden olyan önkormányzatot érintő pályázatról, mely önrészt nem igényel, 

illetve 100 %-os támogatottságban részesül, és egyéb pénzügyi kihatással nem jár az 

önkormányzat számára. 

 

10. Dönt a pályázat tárgya szerint illetékes bizottság véleményének figyelembe vételével 

minden olyan önkormányzatot érintő pályázaton történő indulásról, melynek rövid – 

legfeljebb 7 napos – benyújtási határideje van, és legfeljebb bruttó 20 millió Ft önrészt 

igényel. 

 

11. Dönt a város címerének és zászlajának valamint a jelképek és „Szentendre” név 

használatának engedélyezéséről  a 39/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet 

figyelembevételével. 
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4. sz. melléklet 

 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER ÉS KÉPVISELŐK 

VAGYONNYILATKOZATÁNAK NYILVÁNTARTÁSA, A NYILATKOZATOKKAL 

KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSA, ADATVÉDELME 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2003. (II. 24.) Önk. sz. rendeletének 2/a sz. mellékletében foglaltak 

szerint a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság feladatköre a képviselők 

vagyonnyilatkozatainak nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a vagyonnyilatkozati 

eljárással kapcsolatos Képviselő-testületi döntések előkészítése. 

 

I. 

 

A bizottság feladat- és hatásköre a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban 

 

 

(1) Felhívja az érintett személyeket vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésére. 

Ezzel egyidejűleg biztosítja a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges 

nyomtatványokat.  

 

(2) Megadja a vagyonnyilatkozat-tételéhez szükséges tájékoztatást. 

 

(3) Átveszi a vagyonnyilatkozatokat, melyről igazolást ad ki. 

 

(4) Biztosítja a vagyonnyilatkozatok és a kapcsolódó egyéb iratok biztonságos őrzését.  

 

(5) Gondoskodik arról, hogy a vagyonnyilatkozatot az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően őrizzék, kezeljék és az abban foglaltakat – a nyilvános 

vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg. 

 

(6) Nyilvántartást vezet az átvett vagyonnyilatkozatokról és az azokhoz kapcsolódó egyéb 

iratokról. 

 

(7) Gondoskodik a nyilvánosságáról a polgármesteri, alpolgármesteri és a képviselői 

vagyonnyilatkozatoknak. 

 

(8) Felhívja az érintett személyt – vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén – az 

ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok közlésére. 

 

(9) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

 

(10)  Írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat határidőre történő benyújtásának elmulasztása 

esetén a Képviselő-testületet. 

 

(11) Kezdeményezés esetén lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. 
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(12) Írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet - soron következő ülésén - a 

vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos megállapításairól. A tájékoztatóra a 

Képviselő-testület zárt ülésén kerül sor. 

 

(13) Mandátum megszűnése esetén a bizottság gondoskodik a vagyonnyilatkozat 

visszaadásáról az érintett képviselő részére. A hozzátartozó közös háztartásban történő 

életvitelének megszűnése esetén gondoskodik a vagyonnyilatkozat visszaadásáról, ha a 

képviselő azt bejelentette. 

 

II. 

 

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési eljárás 

 

 

(1)  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatosan a bizottságnál bárki  kezdeményezheti az eljárás 

lefolytatását.  

 

(2)  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. 

 

(3) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának csak a vagyonnyilatkozat 

konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra 

irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt 

részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a 

kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha ismételten 

hiányosan nyújtja be, a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a 

kezdeményezést. 

 

(4)  A bizottság elnöke az ellenőrzés jogszerű kezdeményezés esetén felhívja az érintett 

képviselőt, hogy 8 napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, 

illetve – amennyiben az alaposnak találja – javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt 

adatokat. 

 

(5)  A bizottság elnöke az érintett képviselő nyilatkozatát követően elrendeli a 

vagyonnyilatkozat vizsgálatát, mely során a bizottság tagjai betekinthetnek a 

képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatába.   

 

(6)  A bizottsági eljárására a bizottság zárt ülésén kerülhet sor, melyre  a képviselő-testületi 

zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(7)  A bizottság felhívására a képviselő a saját, illetve a hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat köteles 

haladéktalanul írásban bejelenteni. A bizottság mérlegelési jogkörében jogosult 

dönteni az azonosító adatok köréről, de csak a vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló 

nyomtatványon szereplő adatkörrel kapcsolatosan kérhet azonosító adatokat.  

 

(8) Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg. 
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(9)  A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó azonosító adatokat az eljárás lezárását követő 8 

napon belül törölni kell.  

 

(10) Ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak 

akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást, illetve adatot 

tartalmaz.  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállítás 

nélküli – ismételt kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül 

elutasítja.  

 

III. 

 

A vagyonnyilatkozat kezelésre vonatkozó szabályok 

 

 

(1) A Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a polgármestert megválasztását, a helyi 

önkormányzati képviselőket a megbízólevél átvételét követően, majd ezt követően 

minden év január 1-jével  felhívja a vagyonnyilatkozat tételre, a leadás határidejének 

megjelölésével. Ezzel egyidejűleg biztosítja a vagyonnyilatkozat megtételéhez 

szükséges nyomtatványokat. 

 

(2)  A vagyonnyilatkozatokat zárt borítékban a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

elnökének kell átadni. A nyilatkozatokat két példányban kell kitölteni, amelyből egy 

példány a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad.  

 

(3)  A vagyonnyilatkozatot dátummal és aláírással látja el  az érintett, nagykorú 

hozzátartozója, kiskorú hozzátartozó esetében annak törvényes képviselője.   

 

(4)  A csatolt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat külön-külön, zárt borítékban kell 

elhelyezni. A borítékokat névvel és az adott év megjelölésével kell ellátni, az egyéb 

iratoktól elkülönítve, páncélszekrényben kell tárolni. 

 

(5) A bizottság elnöke igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételéről az alábbi 

tartalommal: 

 

 „Alulírott … a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke igazolom, hogy … 

képviselőtől a … évi vagyonnyilatkozatot átvettem. A vagyonnyilatkozat … db saját 

és …db hozzátartozói vagyonnyilatkozatot tartalmaz. Dátum, átadó és átvevő 

aláírása.” 

 

IV. 

 

Adatvédelem 

 

 

(1)  A polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata 

nyilvános. 

 

(2)  A hozzátartozók vagyonnyilatkozata és az annak ellenőrzéséhez szolgáltatott 

azonosító adatok, valamint a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati 

képviselő vagyonnyilatkozatának ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító adatok nem 
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nyilvánosak, azokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be, kizárólag ellenőrzés 

céljából. 

 

(3)  A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokat páncélszekrényben kell őrizni az egyéb 

bizottsági iratoktól elkülönítve kell tárolni. A páncélszekrénynek 2 kulcsa lehet, az 

egyik a bizottság elnökénél, a másik a bizottság által kijelölt személynél.  

 

(4)  A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan keletkezett iratokról külön bizottsági 

nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: 

 

- a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett nevét, 

- a vagyonnyilatkozat bizottsági nyilvántartási számát, 

- a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatokat, 

- az átadás, átvétel, továbbítás dátumát. 

 

(5)  A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát és az annak ellenőrzéséhez szolgáltatott 

azonosító adatokat tartalmazó dokumentumot, valamint a polgármester, az 

alpolgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának ellenőrzéséhez 

szolgáltatott azonosító adatokat tartalmazó dokumentumot – a velük kapcsolatos 

tényleges ellenőrzési cselekmények időtartalmát kivéve – zárt borítékban kell tárolni. 

A boríték záró címkéjét az átadó és az átvevő kézjegyével, valamint az átadás 

dátumával látja el oly módon, hogy a borítékot annak megsértése nélkül ne lehessen 

felnyitni. Betekintést követően a bizottság elnöke és egy tagja zárja le a borítékot.  

 

(6) A csatolt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat külön-külön, zárt borítékban kell 

elhelyezni. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba csak a vagyonnyilatkozatokat kezelő 

bizottság tagjai tekinthetnek be, és ők is csak ellenőrzés céljából. 

 

(7) Bárki jogosult a nyilvános vagyonnyilatkozat megtekintésére a bizottság bármelyik 2 

tagjának jelenlétében előre egyeztetett időpontban.  

A Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság köteles a betekintésről adattovábbítási 

nyilvántartást vezetni, amelynek tartalmaznia kell képviselőnként valamennyi 

betekintés időpontját, a jelenlévő két bizottsági tag nevét, illetve a betekintést kérő 

személy nevét, lakcímét és az igazoló-okmánya számát. A betekintő személy köteles 

személyi igazolványával vagy más okmánnyal igazolni magát, ha ennek nem tesz 

eleget, nem jogosult a betekintésre. Az adattovábbítási nyilvántartásba a Jogi- 

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjain kívül az érintett képviselő jogosult 

betekinteni.  

 

(8) A bizottság az ellenőrzési eljárás során az iratokba történő betekintésről betekintési 

lapot vezet, mely a betekintés dokumentálására szolgál. A betekintési lap tartalmazza a 

megtekintett vagyonnyilatkozatok bizottsági azonosító számát, a betekintés dátumát, a 

betekintők nevét  

 

(9)  A vagyonnyilatkozat ellenőrzéséhez szolgáltatott  azonosító adatokat az eljárás 

lezárását követően meg kell semmisíteni. A megsemmisítés a bizottság legalább 2 

tagjának jelenlétében, égetéssel történik. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, melyet az iratok között kell megőrizni.  
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5. sz. melléklet 

 

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 11. §-ában foglaltak szerint az előterjesztések rendjének 

szabályait és a benyújtásukhoz kapcsolódó egyéb követelményeket az alábbi előírások 

tartalmazzák: 

 

(1) Az SZMSZ szerinti előterjesztés megtételére kötelezettek és jogosultak a testületi 

előterjesztéseket a képviselő-testület ülésnapját megelőző 60 nappal korábban, írásban 

nyújthatják be a polgármesternél. 

 

(2) Azokat az előterjesztéseket és önálló indítványokat, amelyek előkészítésének 

menetéről, a bizottságok elé terjesztéséről a polgármester úgy dönt, előzetes szakmai 

és törvényességi koordinációra kell bocsátani. 

 

(3) A szakmai koordináció keretében: 

 

a) az előterjesztéseket, illetve az önálló indítványokat előzetesen egyeztetni kell 

mindazokkal a bizottságokkal, a hivatal szakirodáival, valamint egyéb szervekkel, 

amelyek feladatát illetve hatáskörét az előterjesztés és az önálló indítvány érinti; 

b) az előterjesztést 21 nappal, de legelőbb 8 nappal a képviselő-testületi ülés előtt 

meg kell küldeni az érdekelteknek; 

c) az előterjesztésnek  illetve az önálló indítványnak a szakmai koordináció 

eredményeként kialakult végső álláspontot kell tükröznie; 

d) a szakmai koordináció során tett észrevételeket az előterjesztőnek illetve az önálló 

indítvány kezdeményezőjének az előterjesztésben ismertetni kell, és ki kell térnie 

az ezzel kapcsolatos álláspontjára; 

e) a bizottság írásos állásfoglalását az előterjesztéshez kell mellékelni. 

     

(4) A törvényességi koordináció keretében: 

 

a) az előterjesztéseket illetve az önálló indítványokat törvényességi szempontból 

egyeztetni kell a jegyzővel, aki a törvényességi koordináció során ellenőrzi, hogy 

az előterjesztés megfelel-e az SZMSZ előírásainak, így különösen: 

 

- vizsgálja, hogy a határozati javaslat és az előterjesztés, illetve az önálló 

indítvány értékelő része összhangban áll-e, továbbá az előterjesztés illetve az 

önálló indítvány testületi megvitatásra és állásfoglalásra alkalmas-e; 

 

- ellenőrzi a határozati javaslatok törvényességét; 

 

b) a jegyző köteles írásban az előterjesztőt, illetve az önálló indítvány 

kezdeményezőjét, valamint a polgármestert arról tájékoztatni, ha véleménye 

szerint az előterjesztés illetve az indítvány törvényességi szempontból 

kifogásolható. 
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(5) A szakmai koordináció során az előterjesztést illetve az önálló indítványt napirendre 

tűző bizottsági ülésre meg kell hívni az előterjesztőt, illetve az indítványozót, valamint 

a jegyzőt. 

 

(6) Minden előterjesztés, önálló indítvány formai és tartalmi megfelelőségét az 

előterjesztő a szakmailag illetékes iroda közreműködésével köteles biztosítani. 

 

 

(7) A rendelet-tervezethez általános és részletes indoklást kell készíteni, amely 

tartalmazza: 

 

- a szabályozás célját és szükségességének indokát, a vonatkozó magasabb 

szintű jogforrásokra történő utalást; 

 

- a fejezetekhez – szükség szerint az egyes §-okhoz – fűzött elemzést, indokolást 

és a végrehajtás módját; 

 

- a rendelettervezet végső szerkesztését a hivatal Önkormányzati és Szervezési 

Irodája végzi. 

 

(8) A rendelet hatályon kívül helyezésénél, módosításánál illetve kiegészítésénél a 

fentieken túl: 

 

- a javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen kitűnjön a 

módosításra, kiegészítésre szoruló rendelkezés, 

- a tervezetben egymás alatt – más betűtípussal jól elkülöníthető módon – fel kell 

tüntetni a hatályos szöveget és a módosításként, kiegészítésként illetve az 

egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéseként javasolt szöveges részt. 

 

(9) Az SZMSZ 12. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi indítvány benyújtása 

esetén a jelen mellékletben foglalt előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell. 
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6. sz. melléklet 

 

 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE, VALAMINT 

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

  

 

Polgármesteri Hivatal munkarendje: 

 

Hétfő  8.00 – 17.30 óra 

Kedd  8.00 – 16.30 óra 

Szerda  8.00 – 16.30 óra 

Csütörtök 8.00 – 16.30 óra 

Péntek  8.00 – 13.00 óra 

 

 

Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 

 

Hétfő  13.00 – 17.00 óra 

Kedd  nincs ügyfélfogadás 

Szerda  8.00 – 12.00 óra 

  13.00 – 16.00 óra 

Csütörtök nincs ügyfélfogadás 

Péntek  8.00 – 12.00 óra 

 

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: 

 

Hétfő   8.00-18.00 

Kedd   8.00-16.00 

Szerda  8.00-16.00 

Csütörtök 8.00-16.00 

Péntek:  8.00-12.30 

 

Okmányiroda és anyakönyvi, népességi ügyek ügyfélfogadási 

ügyfélfogadási rendje: 

 

Hétfő 8.00–12.00 óra 

13.00–17.00 óra, 

Szerda 8.00–12.00 óra 

13.00–16.00 óra, 

Péntek 8.00–12.00 óra. 
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7. sz. melléklet 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI 

KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK MEGNEVEZÉSE 

 
 

jegyző, aljegyző 

 

irodavezetők  (önkormányzati és szervezési-, közigazgatási és népjóléti-, 

építéshatósági-, közgazdasági és vagyon-, városi gyámhivatal) 

 

Csoportvezetők  (hatósági-, okmányiroda-, közterület-felügyelet-, építéshatósági-,  

pénzügyi-, adóügyi-, adóvégrehajtási és adóellenőrzési, 

vagyongazdálkodási-,) 

 

Közigazgatási és Népjóléti Iroda: 

 

birtokvédelmi ügyintéző, 

szabálysértési ügyintéző, 

kereskedelmi ügyintéző 

anyakönyvi ügyintéző, 

okmányirodai ügyintéző, 

közterület-felügyelő, 

 szociális ügyintéző. 

 

Építéshatósági Iroda: 

 

építéshatósági ügyintéző. 

Főkertész 

környezetvédelmi referens 

 

 

Közgazdasági és Vagyon Iroda:  

 

   pénzügyi ügyintéző, 

adóügyi ügyintéző, 

adóvégrehajtási és adóellenőrzési ügyintéző 

vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

 

Városi Gyámhivatal:  gyámhivatali ügyintéző. 

 

Polgármesteri Kabinet: 

 

   jogi ellenőrzési és tájékoztatási referens 

   jogi és minőségügyi referens 

   főépítész 

   EU referens 

   Pályázati referens 
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Jegyzői Kabinet: 

 

   Törvényességi ellenőr 

   Jogtanácsos és Közbeszerzési Szakértő 

   Személyügyi Referens 

   Városüzemeltetési Referens I.-II. 

   Közoktatási referens I.-II. 
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Polgármesteri Kabinet (6 fő) 

 
Titkárnő 

Jogi ellenőrzési és tájékoztatási referens 

Jogi és minőségügyi referens 

Főépítész 

EU referens 

Pályázati referens 

 

Polgármester 

Alpolgármester 

Jegyző 
Aljegyző Jegyzői Kabinet (8 fő) 

 
Törvényességi ellenőr 

Jogtanácsos és közbeszerzési szakértő 

Közoktatási referens: 2 fő 

Személyügyi referens 

Titkárnő 

Városüzemeltetési referens: 2 fő 

 

Gyámhivatal (5 fő) 

Önkormányzati és Szervezési Iroda (16 

fő) 

 
Irodavezető 1 fő 

Szervezési Csoport 9  fő 

Iktató 3 fő 

Informatika 2 fő 

Gépkocsivezető 1 fő 

 

 

Építéshatósági Iroda (11 fő) 

 
Irodavezető 1 fő 

Építéshatóság  7  fő 

Környezetvédelmi referens 1 fő 

Főkertész 1 fő 

Ügyviteli alkalmazott 1 fő 

Közigazgatási és Népjóléti Iroda 

(25 fő) 

 
Irodavezető 1 fő 

Népjóléti csoport 4 fő 

Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport 4 fő 

Okmányiroda 10 fő 

Közterület-felügyelet  6 fő 

 

Közgazdasági és Vagyon 

Iroda (24 fő) 

 
Irodavezető 1 fő 

Adóügyi Csoport 6 fő 

Adóvégrehajtási és adóellenőrzési 

csoport: 3 fő 

Pénzügyi Csoport  9 fő 

Vagyongazdálkodási csoport  5 fő 

 

8. sz. melléklet 
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JEGYZŐ 

Feladata: folyamatszabályozás a BEV 

függetlenségének biztosítása 

 

Vezetői ellenőrzés 

Felső szintű (irodavezetők) 

Középszintű  (csoportvezetők 

Alsó szintű (operatív) ügyintézők 

Módszerei: 

1. Aláírási jog gyakorlása 

2. Az információs rendszer ismereteinek 

felhasználása 

3. Beszámoltatás 

4. Helyszíni ellenőrzés 

5. Soron kívüli ellenőrzések elrendelése 

6. Számítógépes rendszerek ellenőrzése 

7. A szabályok betartásának tételes 

ellenőrzése 

8. Teljesítmény ellenőrzés 

9. Szabályszerűségi ellenőrzés 

10. Hálótervezés (különböző típusú 

folyamatábrák a végrehajtás  időpont 

ütemtervével kombinálva 

11. Folyamatgazdák kijelölése, 

ellenőrzési pontok meghatározása, 

szabálytalanságok nyomon követése 

Folyamatba épített ellenőrzés 

Ügyintézők ellenőrző tevékenysége 

 

A szakellenőrzés önállósult formái: 

1. A minőség-ellenőrzés 

2. A pénztárellenőrzés  

3. A bankszámlák ellenőrzése  

4. A számlaellenőrzés 

5. A teljesítés ellenőrzése, igazolása  

6. A készletek, eszközök ellenőrzése  

7. A költség(számlák) ellenőrzése  

Belső Ellenőrzési Vezető (BEV) 
 

A belső ellenőrzés feladatai:  

- vizsgálni és értékelni a FEUVE rendszerek 

kiépítésének, működésének, jogszabályoknak 

és szabályzatoknak való megfelelését,  

- vizsgálni és értékelni a pénzügyi, irányítási 

és ellenőrzési rendszerek működésének 

gazdaságosságát,  hatékonyságát  és 

eredményességét.  

- vizsgálni a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az 

elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. 

 

A vizsgálat módszerei: 

1. Szabályszerűségi ellenőrzés  

2. Pénzügyi ellenőrzés 

3. Rendszerellenőrzés  

4. Teljesítmény-ellenőrzés 

5. Megbízhatósági ellenőrzés 

6. Informatikai rendszerek ellenőrzése  

 

FEUVE 

9. sz. melléklet  

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Rendszere és módszerei  

 
 



 

 
9. számú melléklet 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 

 

 

Közgazdasági és Vagyon Iroda      

 

Közigazgatási és Népjóléti Iroda             

 

Közoktatási referens               

 

Építéshatósági Iroda               

 

Városüzemeltetési referens      

 

Gyámhivatal                

 

Szervezési és Önkormányzati Iroda             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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KÖZIGAZGATÁSI ÉS VAGYON IRODA 
 

A költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 
 

 

1 

 

Önkormányzati 

költségvetés 

koncepciójának 

elkészítése  

 

Korm.rend. 

PM irányelvek 

 

Előkészítő: Iroda és 

intézményvezetők   

Koordináló: Jegyző és 

a Közgazdasági és 

Vagyon Iroda vezetője 

 

 

Költségvetési 

javaslat 

elkészítése 

 

Felelős: 
Közgazdasági és 

Vagyon Iroda 

vezetője,  Jegyző 

 

 

A követ-

kező évre 

vonatko-

zóan: 

tárgyév 

nov. 30.  

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

 nincs 

 

 

2 

 

Az önkormányzat, a 

Hivatal, az  önálló-

an  és részben önál-

lóan gazdálkodó 

intézmények 

költségvetési javas-

latának elkészítése 

  

 

Korm.rend. 

költségvetési 

koncepció 

tervezet 

 

Előkészítő: 
irodavezetők, 

intézményvezetők  

Koordináló: 
Közgazdasági és 

Vagyon Iroda vezetője, 

jegyző 

 

 

Költségvetési 

javaslat 

elkészítése 

 

Felelős: 
Közgazdasági és 

Vagyon Iroda 

vezetője,  jegyző 

 

 

A követ-

kező évre 

vonatko-

zóan: 

tárgyév 

dec.31 

 

 

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

3 

 

A képviselő-tes-

tület jóváhagyja a  

költségvetési kon-

cepciót  

 

Korm.rend.  
 

Előkészítő: 
Közgazdasági és 

Vagyon Iroda, 

Bizottságok 

Koordináló:  

jegyző 

 

 

Költségvetési 

rendelet 

elkészítése  

 

Felelős:  

jegyző 

 

 

Tárgyév 

február 

15. 

 

 

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

4 

 

Az önkormányzat, a 

Hivatal, az  

önállóan  és részben 

önállóan gazdálko-

dó intézmények 

elkészítik  végleges 

költségvetésüket 

 

 

Korm.rend. 

Belső 

szabályzatok 

 

 

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozók 

Koordináló: gazdasági 

vezető, jegyző 

 

 

Elemi 

költségvetés 

elkészítése 

 

Felelős:  

Inzézményvezető 

gazdasági vezető 

jegyző 

 

 

Tárgyév 

február 

28. 

 

 

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

Az eredeti 

előirányzatokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni  kell. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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Befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala 
 

 

1 

 

Állomány- 

növekedés 

(vásárlás, átadás, 

felújítás, stb.) 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Értékelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: kontírozó 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: analitikus 

könyvelő 

 

Bevételezési 

bizonylat, 

Üzembe- 

helyezési jzk. 

Nyilvántartó 

karton vagy 

program  

 

Felelős: 
Irodavezető 

Kötelezettség-

vállaló: 

 belső szabályzat 

szerint 

 

Folyama-

tos 

 

 

pénzügyi 

csoportvezető  

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

negyedévenként 

összesítő feladás a 

főkönyvi könyvelés 

felé 

 

 

2 

 

Állomány 

csökkenés  

(értékcsökkenés, 

értékvesztés,  

selejt, hiány, stb.) 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Értékelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: analitikus 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: analitikus 

könyvelő 

 

Összesítő 

feladások, 

különféle 

jegyzőköny-

vek 

 

Felelős: 
Irodavezető 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

szabályzat szerint 

 

Écs: 
negyed-

évet 

követő 15. 

nap 

Egyéb: 
évet 

követő 

január 31 

 

 

pénzügyi 

csoportvezető  

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

negyedévenként, 

illetve szükség 

szerint összesítő 

feladás a főkönyvi 

könyvelés felé 

 

 

3 

 

Befektetett 

eszközök 

értékesítése 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Értékelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: analitikus 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: számviteli 

dolgozó 

 

Állomány-

csökkenési 

bizonylat és 

számla 

kiállítása 

 

Felelős: 
Irodavezető 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

Könyvvezetésben  

a bevétel 

megjelenik.  

 

 

 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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Készletek, követelések, értékpapírok ellenőrzési nyomvonala 

 

 

 

1 

 

Állomány- 

növekedés 

(vásárlás, átadás, 

felújítás, stb.) 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Értékelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: kontírozó 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: analitikus 

könyvelő 

 

Bevételezési 

bizonylat, 

Nyilvántartó 

karton vagy 

program 

 

Felelős: 

Irodavezető 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

Folyama-

tos 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

negyedévenként 

összesítő feladás a 

főkönyvi könyvelés 

felé 

 

 

2 

 

Állomány 

csökkenés  

(értékvesztés,  

selejt, hiány, stb.) 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Értékelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: analitikus 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: analitikus 

könyvelő 

 

Összesítő 

feladások, 

különféle 

jegyzőkönyv 

 

Felelős: 
Irodavezető 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás s szerint 

 

Écs: 
negyed-

évet 

követő 15. 

nap 

Egyéb: 
évet 

követő 

január 31 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

incs 

 

negyedévenként, 

illetve szükség 

szerint összesítő 

feladás a főkönyvi 

könyvelés felé 

 

 

3 

 

Készletek, 

értékesítése 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Értékelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: analitikus 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Készlet-

csökkenési 

bizonylat és 

számla 

kiállítása 

 

Felelős: 

Irodavezető 

 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

Az analitikus 

nyilvántartásból ki 

kell vezetni. 

A főkönyvi 

könyvelésben  

a bevételt 

könyvelni kell.  



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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4 

 

Értékpapírok 

értékesítése 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika, Érté-

kelési szabály-

zat, 249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: analitikus 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Bizonylat 

kiállítása az 

értékpapír 

kivezetéséről 

 

Felelős: 
Irodavezető 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

Az analitikus 

nyilvántartásból ki 

kell vezetni. 

A főkönyvi 

könyvelésben  

a bevételt 

könyvelni kell.  

 

5 

 

Követelések 

adósok, vevők  

nyilvántartásba 

vétele 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika, Érté-

kelési szabály-

zat, 249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

számla vagy 

nyugta 

kiállítása 

 

Felelős:  
Irodavezető 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

Az analitikus 

nyilvántartásban 

könyvelni kell.  

 

6. 

 

 

Adósok, vevők  

állomány-változása 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika, Érté-

kelési szabály-

zat, 249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: számviteli 

dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás, 

jegyzék 

elkészítése 

 

Felelős: 

pénzügyi 

csoportvezető  

 

 

Negyed-

évet/ évet  

követő 15.  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

A főkönyvi 

könyvelésben az 

állományváltozást 

könyvelni kell 

 

7 

 

Különféle kapott 

kölcsönök, 

támogatások 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika, Érté-

kelési szabály-

zat, 249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r.  

Szerződés 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Szerződések 

elkészítések 

 

Felelős: 
Irodavezető, 

Jegyző 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

szabályzat szerint 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

Az analitikus 

nyilvántartásban és 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 

 

1 

 

Pénztári be és 

kifizetések 

elszámolása 

 

Pénzkezelési 

szabályzat 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénztáros 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

pénzügyi csoportvezető 

pénztáros 

 

Bevételi és 

kiadási 

pénztár-

bizonylat 

kiállítása  

 

Felelős: 
pénztáros 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Pénztár 

 

Naponta, vagy 

időszakonként a 

főkönyvben a 

pénztárzárás 

alapján könyvelni 

kell 

 

 

2 

 

Bankszámlára 

befolyt bevételek és 

teljesített kiadások 

 

Számlarend,  

Ügyrend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: kontírozó 

könyvelő 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: főkönyvi 

könyvelő 

 

 

Utalvány-

rendelet 

kiállítása 

 

Felelős: 
főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás  szerint 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank  

 

Naponta a banki 

kivonatok alapján a 

bevételeket és 

kiadásokat 

könyvelni kell 

 

Kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala 

 

 

1 

 

Szállítók  

nyilvántartásba 

vétele 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r., 

belső szabály-

zat szerint 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Utalvány-

rendelet  

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

szabályzat szerint 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

Az analitikus 

nyilvántartásban a 

kötelezettségnövek

edést  

könyvelni kell  

 

2 

 

 

Szállítók  

állomány-változása 

 

   

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

 

Összesítő 

feladás, 

jegyzék 

elkészítése 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

szabályzat szerint 

 

Negyed-

évet/ évet  

követő 15. 

nap 

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

A főkönyvi 

könyvelésben az 

állomány 

változást 

könyvelni kell 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 80 

 

3 

 

Munkavállalókkal 

kapcsolatos 

kötelezettségek 

(növekedés, 

csökkenés) 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Határozat, 

jegyzőkönyv 

elkészítése 

 

Felelős: 
személyügyi 

referens  

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

Az analitikus 

nyilvántartásban és 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

4 

 

Különféle 

kölcsönök, 

támogatások 

 

Számlarend, 

Szerződés 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Különféle 

szerződések 

elkészítése 

 

Felelős: 
személyügyi 

referens  

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

Az analitikus 

nyilvántartásban és 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 

Személyi juttatások  

 

1 

 

Személyi jellegű 

kiadások 

elszámolása  

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Utalvány-

rendelet 

kiállítása, 

bérfeladás 

elkészítése, 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

2 

  

Munkaadót terhelő 

járulékok 

elszámolása  

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

SZJA tv. 

TB. jogszab. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántartás 

alapján 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Tárgyhó-

napot 

követő 20-

ig 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank 

 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 81 

 

 
Dologi kiadások 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

Anyag, készlet 

beszerzés 

költségkénti 

elszámolása 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

Utalvány-

rendelet, 

Kiadási 

pénztár-

bizonylat 

kiállítás 

 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

2 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási 

kiadások 

elszámolása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

 

Utalvány-

rendelet, 

Kiadási 

pénztárbi-

zonylat 

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

3 

 

 

 

 

Különféle dologi 

kiadások 

elszámolása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Utalvány-

rendelet, 

Kiadási 

pénztár- 

bizonylat 

kiállítása 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank 

vagy 

pénztár 

 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

4 

 

 

 

 

 

Beszerzéshez 

kapcsolódó 

általános forgalmi 

adó kiadások 

elszámolása 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

ÁFA tv. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

ÁFA analitika 

 

 

 

Felelős: 
analitikus 

nyilvántartó 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

 

Folyama-

tos 

 

Ellenőrzés: 
irodavezető  

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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5 

 

 

 

 

 

Egyéb folyó 

kiadások 

elszámolása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Utalvány-

rendelet, 

Kiadási 

pénztár- 

bizonylat 

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

6 

 

 

 

 

 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásainak 

elszámolása 

 

Számlarend 

Pénzkezelési 

szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Utalvány-

rendelet, 

Kiadási 

pénztárbi-

zonylat 

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank 

vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 

Intézményi működési bevételek  

 

1 

 

Alaptevékenység, 

sajátos tevékenység, 

bevétele 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Számla, 

nyugta, 

bevételi 

pénztár-

bizonylat 

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

2 

 

A bevételhez 

kapcsolódó 

általános forgalmi 

adó elszámolása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

ÁFA tv. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Számla, 

nyugta, 

bevételi 

pénztár-

bizonylat 

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 83 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  

 

1 

 

Felhalmozási és 

tőkejellegű 

bevételek 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Számla, 

nyugta, 

bevételi 

pénztár-

bizonylat 

kiállítása 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

2 

 

A bevételhez 

kapcsolódó 

általános forgalmi 

adó elszámolása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

ÁFA tv. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Számla, 

nyugta, 

bevételi 

pénztár-

bizonylat 

kiállítása 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 
Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek  

 
 

1 

 

Felügyeleti szervtől 

kapott  

költségvetési  

támogatás 

elszámolása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Előirányzat 

felhasználási 

terv  

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank  

 

A kapott 

támogatást a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

2 

 

Egyéb kapott 

támogatás 

elszámolása 

(pályázat) 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

Szerződés 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

 

Pályázati 

szerződés 

elkészítése 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Folyama-

tos 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

Bank  

 

A kapott 

támogatást a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 84 

 

3 

 

Pénzforgalom 

nélküli bevételek 

elszámolása 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Analitikus 

nyilvántartás, 

összesítő 

feladás 

 

Felelős: 

Irodavezető 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

 

Féléves: 

Félévet 

követő hó 

15-ig  

Éves:  

tárgyévet 

követő hó 

15-ig 

 

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

  

 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

A feladások alapján 

a pénzforgalom 

nélküli bevételeket  

a főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 85 

Az intézmény zárlati feladatai ellátásának ellenőrzési nyomvonala 

Havi zárlati feladatok 

 

1 

 

Bankszámlák 

egyenlegeinek 

egyeztetése  

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat 

készítése 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

 

Tárgyhót 

követő hó 

10-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az egyeztetésnek 

nincs 

 

2 

 

A pénztárjelentés 

adatainak 

egyeztetése 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Pénztár-

jelentés 

elkészítése 

 

 

Felelős: Pénztári 

ellenőr 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgyhót 

követő hó 

10-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az egyeztetésnek 

nincs 

 

3 

 

Havi ÁFA bevalló 

intézménynél a 

bevallás adatainak 

egyeztetése a 

tényleges 

befizetéssel 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Áfa analitika, 

ÁFA bevallás 

elkészítése 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgyhót 

követő hó 

20-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

van 

 

Az egyeztetésnek 

nincs 

 

4 

 

Az 1-5 számla-

osztályban köny-

velt kiadások 

egyeztetése a 6-7-es 

számlaosz-tályban 

elszámolt 

kiadásokkal  

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat 

alapján 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgyhót 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

 Az egyeztetésnek 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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5 

 

A pénzforgalmi 

számlákon könyvelt 

kiadások egyezteté-

se az átvez. számlá-

kon elszámolt bevé-

telekkel és kiadá-

sokkal 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Előirányzat 

felhasználási 

terv  

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgyhót 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az egyeztetésnek 

nincs 

 

6 

 

Havi pénzforgalom 

egyeztetése 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat  

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgyhót 

követő hó 

10-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az egyeztetésnek 

nincs 

 
Negyedéves zárlati feladatok ( a havi zárlati feladatokon túlmenően) 

 
 

1 

 

Beruházási és 

felújítási számlák 

egyeztetése az 

analitikus 

nyilvántartással 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántar-

tásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az egyeztetésnek 

nincs 

 

2 

 

Függő, átfutó 

kiadások 

egyeztetése az 

analitikus 

nyilvántartásokkal 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántar-

tásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az egyeztetésnek 

nincs. 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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3 

 

Felhalmozási 

kötelezettség-

vállalás 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántar-

tásból a főkvi 

könyv. felé 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

incs 

 

nincs 

 

A kötelezettség-

vállalást a 0-s 

számlaosztályban 

könyvelni kell. 

 

4 

 

Pénzeszközátadás 

kötelezettség-

vállalása 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántar-

tásból a fő-

könyvi köny-

velés felé 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

A kötelezettség-

vállalást a 0-s 

számlaosztályban 

könyvelni kell. 

 

6 

 

Működési célú 

kötelezettség-

vállalás 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántar-

tásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

A kötelezettség-

vállalást a 0-s 

számlaosztályban 

könyvelni kell. 

 

7 

 

Állomány változá-

sok elszámolása  

(követelések, köte-

lezettségek, bef. pü. 

eszközök, készle-

tek, befejezetlen 

beruházások 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus 

nyilvántar-

tásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az állomány-

változást könyvelni 

kell 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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8 

 

Tervszerinti 

értékcsökkenés 

elszámolása 

 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus  

könyvelésből 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy ne-

gyedévet 

követő hó 

15-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Az állomány-

változást könyvelni 

kell 

Féléves zárlati feladatok ( a negyedéves zárlati feladatokon túlmenően) ellenőrzési nyomvonala 

 

1 

 

Előirányzat-

módosítások 

egyeztetése 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás 

 

 

Felelős: 
pénzügyi 

csoportvezető  

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Félévet 

követő hó 

31-ig  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Eltérés esetén a 

módosítást 

könyvelni kell. 

Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) ellenőrzési nyomvonala 

 

1 

 

Terven felüli 

értékcsökkenés, 

értékvesztés, 

értékhelyesbítés 

elszámolása 

 

zámlarend 

Számviteli po-

litika, Értéke-

lési szabályzat 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus  

könyvelésből 

jegyző-

könyvek 

alapján  

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Könyvelni kell. 

 

2 

 

Különféle 

árfolyamkülön-

bözetek 

elszámolása 

 

Számlarend, 

Számviteli po-

litika, Értéke-

lési zabályzat, 

249/2000.  

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Összesítő 

feladás az 

analitikus  

könyvelésből  

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

Könyvelni kell 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 89 

Az „Intézményi beszámolás” ellenőrzési nyomvonala 

Féléves és éves beszámoló jelentés 

 

1 

 

A könyvvezetés  

utóellenőrzése  

(főkönyv és 

analitikák) 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Könyvelési 

naplók és 

könyvelési 

alap-

bizonylatok 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Érvényesítés:

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

2 

 

Főkönyvi kivonat 

egyeztetése 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Könyvelési 

naplók és 

főkönyvi 

kivonat 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Érvényesítés:

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

3 

 

Leltározás, 

egyeztetés 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

Leltár-

készítési 

szabályzat 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: Leltározó 

bizottság, pénzügyi-

számviteli dolgozók 

 

Leltárfelvételi 

ívek, főkönyvi 

kivonat és 

analitikus 

nyilvántartás, 

valamint a 

könyvelési 

alapbizonylat 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig 

 

Ellenőrzés: 
Pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Érvényesítés:

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

4 

 

Leltár jóváhagyása 

 

Leltár-

készítési 

szabályzat  

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: Leltározó 

bizottság 

 

 

 

Leltár és 

bizonylatai 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozó 

Kötelezettség-

vállaló:nincs 

 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig 

 

Ellenőrzés: 
irodavezető  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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5 

 

Könyvviteli mérleg 

összeállítása, 

jóváhagyása 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat leltár, 

mérleg 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

Érvényesítés:

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

6 

 

Pénzforgalmi jelentés 

összeállítása 

 

Számlarend, 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

pénzforgalmi 

jelentés 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

Érvényesítés:

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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A pénzforgalmi jelentés tájékoztató adatai 

 

1 

 

A munkáltató által 

levont és az 

adóhatóságnak átutalt 

SZJA összege 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

Érvényesítés:

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

2 

 

A munkáltató által 

levont és az adó-

hatóságnak átutalt 

munkavállalót terhelő 

egészség-biztosítási 

és nyugdíjjárulék  

összege 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

Érvényesítés:

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

3 

 

A munkáltató által 

levont és az 

adóhatóságnak átutalt 

munkavállalókat 

terhelő magán-

nyugdíjpénztári 

tagdíj összege 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető 

Érvényesítés:

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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4 

 

A munkáltatót terhe-

lő betegszabadsággal 

összefüggő 

kifizetések összege 

és a pénzbeni 

juttatásban részesített 

dolgozók száma 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

5 

 

Társadalombiztosí-

tási és családtámo-

gatási kifizetőhely 

által folyósított csa-

ládi pótlék, táp-pénz, 

egyéb társa-

dalombiztosítási 

ellátás összege 

 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

6 

 

Vagyonbiztosítás 

címén kiadásként 

elszámolt összeg 

 

Számlarend, 

Kollektív 

szerződés 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

7 

 

A munkáltató által 

levont munkavállalói 

járulék összege 

 

Számlarend 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

Tárgy-

évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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8 

 

A személyi juttatá-

sokra, munkaadókat 

terhelő járulékokra és 

a kamatkiadásokra 

vonatkozó költség-

számításokhoz szük-

séges kiegészítő 

adatok 

 

 

Számlarend 
 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

9 

 

A dologi kiadásokból 

5%-os, 15%-os, 

25%-os kulcsú ÁFA-

adóalap összege 

 

Számlarend 
 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

10 

 

A tárgyévben 

behajthatatlan 

követelésként leírt 

összeg 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

11 

 

A tárgyévben 

elengedett 

követelések értéke 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés 

melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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12 

 

A tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpa-

pírok közül a mérleg 

fordulónapot követő 

évben lejáró értékpa-

pírok könyv szerinti 

értéke  

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi kiv-

onat, analiti-

kus nyilván-

tartás, pénz-

forgalmi jelen-

tés melléklete 

 

Felelős: 
pénzügyi-szám-

viteli dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

13 

 

Előirányzat-

maradvány 

összeállítása 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi ki-

vonat, analiti-

kus nyilván-

tartás, elői-

ányzat marad-

vány kimuta-

tás táblázat 

 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 
A kiegészítő mellékletek összeállítása 

 

1 

 

A költségvetési szerv 

létszáma és személyi 

juttatásai  

 

SZMSZ 

Számlarend, 

Számviteli 

politika,  

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

2 

 

A költségvetési 

előirányzatok és a 

pénzforgalom 

egyeztetése 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 
 

 95 

 

3 

 

Az immateriális 

javak, tárgyi eszkö-

zök és üzemeltetésre, 

kezelésre átadott, 

koncesszióba adott, 

vagyonkezelésbe vett 

eszközök állományá-

nak alakulása 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

4 

 

A felügyeleti szerv 

év végi maradvány 

elszámolási 

számlájának 

forgalma 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

5 

 

A normatív, a 

normatív kötött 

felhasználású állami 

hozzájárulás, a cél- 

és címzett támogatás, 

a központosított 

előirányzatok 

elszámolása 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

6 

 

A letéti számla 

pénzforgalma 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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7 

 

A központi 

költségvetésből és 

egyéb forrásból 

folyósított ellátások 

részletezése  

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

8 

 

A követelések és 

kötelezettségek 

állományának 

alakulása 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

9 

 

A befektetett 

eszközök, 

követelések, 

készletek és 

értékpapírok 

értékvesztésének 

alakulása 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

10 

 

Az immateriális 

javak,  

tárgyi eszközök ás 

tartós tulajdoni 

részesedést jelentő 

befektetések 

értékhelyesbítésének 

alakulása 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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11 

 

A tárgyi eszközök – 

az ingatlanok 

kivételével – és 

üzemeltetésre, 

kezelésre átadott, 

eszközök tárgyévi 

nyitó bruttó 

értékének egyes 

ágazatok szerinti 

megoszlása az  

önkormányzatnál és 

az önkormányzati 

intézményeknél 

 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

12 

 

A helyi 

önkormányzatok 

adósságszolgálatá-

nak évenkénti 

alakulása 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

13 

 

A kötelezettség-

vállalások 

állományának 

alakulása, ezen belül 

elkülönítetten az EU 

támogatási 

programok 

kötelezettség 

vállalásának és 

finanszírozásának 

alakulása 

 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Főkönyvi 

kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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14 

 

Az intézményi 

költségvetés 

beszámolójának 

szöveges indoklása 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Mérleg, 

Szöveges 

beszámoló 

jelentés 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

15 

 

Az előző 

költségvetési évben 

az ellenőrzés által 

feltárt hiányosságok 

módosításainak 

szöveges indoklása 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Mérleg, 

Szöveges 

beszámoló 

jelentés 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

16 

 

Az összeállított 

beszámoló jelentés 

egyeztetése az 

érintettekkel 

 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

249/2000. 

(XII.24.) 

Korm. r. 

 

Előkészítő: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

Koordináló: pénzügyi 

csoportvezető  

Végrehajtó: pénzügyi-

számviteli dolgozó 

 

 

Mérleg, 

Szöveges 

beszámoló 

jelentés 

 

Felelős: 
pénzügyi-

számviteli 

dolgozók 

Kötelezettség-

vállaló: belső 

utasítás szerint 

 

 

Félévet/ 

tárgy-évet 

követő hó 

31-ig  

 

Ellenőrzés: 
Irodavezető   

Érvényesítés: 

belső utasítás 

szerint 

 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

17 

 

Az intézményi 

beszámoló jelentés 

jóváhagyása 

 

 

 

217/1998. 

(XII.30.) 

Korm. r. 

SZMSZ 

 

 

Előkészítő: 
Közgazdasági Iroda 

PEB és 

szakbizottságok 

Koordináló:  

Jegyző 

 

 

Zárszámadási  

rendelet 

elkészítése  

 

Felelős: jegyző 

 

 

Tárgy-

évet 

követő  

április 30-

ig  

 

nincs  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

 

 

 



Sor-

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, 

speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség -

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 
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Vagyongazdálkodás 

 
1 Telekértékesítés, 

telekkiegészítés 

Vagyonelemek 

értékesítése 

Testületi, bizott-sági 

kivonat  

szerződés     

Ügyintéző  Képviselő-testület 

Illetékes bizottság 

 előterjesztésre   

60 nap 

végrehajtás ki-

vonat szerint 

1990. évi LXV:tv. 

SZMSZ 

34/2003 (VI.18.) 

Önk rendelet 

 

2 Önkormányzati 

helyiség bérbeadása    

Önk. tulajdonában 

álló helyiség 

Hasznosítása   

Testületi, bizottsági 

kivonat, szerződés 

Ügyintéző 

 

Képviselő-testület 

Illetékes bizottság 

Előterjesztésre 60 

nap 

Végrehajtás ki 

vonat szerint 

1990. évi LXV. Tv. 

SZMSZ, 

20/2003.(V.15.) 

Önk. rendelet 

 

3 Közterületfoglalási 

engedély 

 Közterületek 

hasznosítása 

Határozat  ügyintéző Irodavezető 

ellenjegyzése után 

polgármester 

30 nap 1990. évi LXV. Tv. 

16.§ (1) 

13/2005.(IV.15.) 

Önk rendelet 

 

4 Behajtási engedély Elzárt közterület  

Igénybe vétele   

határozat ügyintéző Irodavezető 

ellenjegyzése után 

polgármester 

30 nap 1988. évi I. tv 

A közúti 

közlekedésről  
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Közigazgatási és Népjóléti Iroda 
 

FSZ 

A TEVÉKENYSÉG (FOLYAMATELEM) FELELŐS SZEMÉLYEK 

HATÁRDIŐ JOGSZABÁLY MEGJEGYZÉS 
Megnevezése Lényege 

Dokumentuma                          

(adathordozó) 

Készíti                           

(végzi) 

Jóváhagyja                          

(utalv., érv.) 

1 Birtok védelem 
birtoklásában zavart 

személy védelme 
határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap PTK 1959.évi IV.   

2 
Lakáscélú 

támogatások 

támogatások 

átjegyzése 
határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap 12/2001. (I.31.) Korm.r.   

3 
Anyakönyv 

állampolgárság 

anyakönyvi 

események 

dokumentálása    

állampolg.ügy. 

aktus                        

felterjesztés 

anyakönyv- 

vezető 

                                                         

Közig. Hiv. 

azonnal                

60 nap 

1952.évi IV. tv., 1992.évi 

LXIII. tv., 1982.évi 17.tv.r. 
  

4 
Népesség-

nyilvántartás 

lakóhely változtatás           

fiktivitálás 

aktus                          

határozat 
ügyintéző Irodavezető 

azonnal                

30 nap 

1992.évi LXVI. tv., 

168/1999. (XI.24.) Korm.r. 
  

5 
Tűzvédelmi 

hatóság 

Tűzesetről igazolás 

Tűzvédelmi bírság 

 

Határozat 

Hatósági 

bizonyítvány 

ügyintéző Irodavezető 30 nap 

115/1996. (VII.24.)  Korm. 

rend. 

1996. évi XXXI. Tv. 

 

6 Hagyaték 
haláleset esetén 

hagyatéki ügyintézés 

 jegyzőkönyv  

 (leltár) 
ügyintéző ügyintéző 30 nap 

6/1958. (VII.04.) IM.r.            

10/1992. (I.20.) K.r. 
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7 Állattartás 
állattartás és 

állatvédelem 
határozat ügyintéző 

Irodavezető 

Polgármester 
30 nap 

1995.évi XCI.tv. és a helyi 

26/2003. (V.19.) Önk.r. 
  

8 
Működési 

engedélyek 

üzlet és 

telepengedélyek 

kiadása 

határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap 

4/1997.(I.22.) Kor.r., 

110/1997.(VI.25.) Kor.r., 

213/1996. (XII.23.) Kor.r., 

35/1999. (X13.) Bm.r., 

80/1999.(VI.11.) K.r. 

  

9 
Okmányügyi-

igazgatás 

Vezetői engedéllyel, 

Személyi 

igazolvánnyal, 

Egyéni vállalkozó 

igazolvánnyal 

Lakcímkártyával 

Közlekedési 

igazgatással 

kapcsolatos ügyek 

aktus  

határozat 
ügyintéző 

 Irodavezető 

 Részben ügyintéző 

azonnal                

30 nap 

1992. évi LXVI. tv. 

35/2000. (XI.30.) Bm. r. 

 

  

10 
Népjóléti 

igazgatás 

népjóléti és 

gyámügyi feladatok 
határozat ügyintéző 

Irodavezető 

Részben ügyintéző 
30 nap 

1997.évi XXXI.tv., 

1993.évi III.tv., 51/2006. 

(XII.15.)  Önk.r. 

  

11 
Szabálysértési 

igazgatás 

szankció 

alkalmazása a 

szabálysértővel 

szemben 

határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap 
1999.évi LXIX.tv. a 

szabálysértésről 
  

12 
Közterület - 

felügyelet 

Közterület rendjének 

fenntartása, 

szabálysértés 

elkövetővel 

szembeni fellépés 

helyszíni bírság 

feljelentés 

felszólítás 

ügyintéző Irodavezető azonnal 
13/2005. (IV. 15.) Önk.. r. 

 
 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/timi.001/Dokumentumok/Dokumentumok/Testületi/rendeletek/31-03%20közterület%20használat%20egységes.doc
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Közoktatási referens 
 

FSZ 

A TEVÉKENYSÉG (FOLYAMATELEM) FELELŐS SZEMÉLYEK 

HATÁRDIŐ JOGSZABÁLY MEGJEGYZÉS 
Megnevezése Lényege 

Dokumentuma                          

(adathordozó) 

Készíti                           

(végzi) 

Jóváhagyja                          

(utalv., érv.) 

1. Közoktatási 

intézmények 

ellenőrzése 

Szakmai, 

törvényességi 

humánerőforrás 

ellenőrzés 

Ellenőrzési terv 

Ellenőrzés 

jegyzőkönyve 

Közoktatási 

referens, 

szakértő 

Közoktatási 

referens 

jegyző 

Tárgyév április 

30. 

1993. évi LXXIX. 

törtvény 107.§, ÖMIP 

2004. 02.08. Kt.sz. hat. 

 

2. Igazgatói, 

vezetői munka 

ellenőrzése 5 

évente 

Törvényességi 

ellenőrzés: munkaerő-

gazdálkodás, 

intézmény irányítás, 

célok teljesülése 

területén 

Ellenőrzési terv, 

feljegyzés az 

ellenőrzésről, 

vagy szakértői 

jegyzőkönyv 

szakértő Közoktatási 

referens 

Jegyző 

Tárgyév május 

10. 

1993. évi LXXIX. 

törtvény 104.§, ÖMIP 

2004. 02.08. Kt.sz. hat 

 

3. Igazgatók éves 

beszámolója a 

tanévben 

végzett 

munkájáról  

- Jogszerűség 

(önellenőrzés alapján) 

- intézmény 

környezete, partnerek 

- anyagi feltételek 

- szervezeti-vezetői 

jellemzők 

- tanulói 

teljesítmények 

- partneri igénymérés 

eredménye 

- a pedagógiai 

program 

megvalósulásának 

időarányos követése 

- plusz egy területen a 

Fi meghat. alapján 

 

ÖMIP intézményvezető Illetékes bizottság Minden tanév 

zárásakor 

1993. évi LXXIX. 

törtvény , 102. § és 107.§, 

 

4. Közművelődési 

intézmény 

ellenőrzése 

Szakmai ellenőrzés Az intézmény 

éves 

beszámolója az 

illetékes 

bizottság előtt 

 

intézményvezető Illetékes bizottság Tárgyév 

novemberi 

bizottsági 

ülése 

1997. évi CXL tv. 2. 

fejezet 78.§ (5),  

SZMSZ  
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5. Közművelődési 

intézmény 

ellenőrzése 

Éves terv 

véleményezése, 

Intézmény éves 

munkaterve 

intézményvezető Illetékes bizottság Tárgyév 02.28. SZMSZ   

6. Kulturális 

Szakemberek 

Szervezett 

képzése 

Kötelezően előírt 

szakmai továbbképzés 

Beiskolázási 

terv készítése 

intézményvezető Jegyző Az előző évi 

elszámolásról 

tárgyév 02.15. 

a tárgyévi 

beiskolázás 

04.01. 

1/2000 (I.14.) NKÖM 

rendelet 

 

7. Helyi 

önkormányzat 

által kiírt 

pályázatok 

támogatása 

Nemzetközi, 

közművelődési, 

táborozási,  

közösségi, kulturális, 

kiemelt műv. tev. 

sport pályázatok, 

Tanulmányi ösztöndíj, 

Alkotóművészeti 

ösztöndíj 

Pályázati kiírás, 

szerződések, 

elszámolások, 

előterjesztések 

Közoktatási 

referens, 

 

Illetékes 

bizottság, 

Képviselő-testület 

Pályázati 

kiírásoknak 

megfelelően 

SZMSZ  

Helyi költségvetési 

rendelet 
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Építéshatósági Iroda 
 

FSZ 

A TEVÉKENYSÉG (FOLYAMATELEM) FELELŐS SZEMÉLYEK 

HATÁRDIŐ JOGSZABÁLY MEGJEGYZÉS 
Megnevezése Lényege 

Dokumentuma                          

(adathordozó) 

Készíti                           

(végzi) 

Jóváhagyja                          

(utalv., érv.) 

 

1  Elvi telekalakítás 

 Telek alakítás 

lehetőségének 

tisztázása 

határozat ügyintéző irodavezető 60 nap 

1997. LXVIII.tv.23.§., 

85/2000.(XI.08.)FVM  

HÉSZ 

  

2 Végleges telekalakítás 
Földhivatali átjegyzéshez 

szükséges engedély 
határozat ügyintéző  irodavezető    60nap 

1997. LXVIII.tv.23.§., 

85/2000.(XI.08.)FVM   

HÉSZ 

  

3 Elvi építési engedély 
Építési követelmények 

előzetes tisztázása 
határozat ügyintéző                                      irodavezető 60 nap 

 1997.évi LXVIII.tv.34.§, 

46/1997.(XII.29.) KTM, 

HÉSZ 

 

4 Építési engedélyezés  

    Műszaki 

tervdokumentáció 

alapján  döntés 

 határozat                   ügyintéző  irodavezető                                                          60 nap 
1997.évi LXVIII.tv.34.§, 

46/1997.(XII.29.), HÉSZ  
  

5 Használatbavétel 
rendeltetésszerű és 

biztonságos használat  

                        

határozat 
ügyintéző Irodavezető  60 nap 

1997.évi LXXVIII.tv. 

46/1997.(XII.29.) 28.§. 

KTM 

  

6 Rendeltetésváltozás  
Más célú használat 

engedélyezése 

            

határozat 
ügyintéző Irodavezető 60 nap 

1997.évi LXXVIII.tv. 

46/1997.(XII.29.) 37.§. 

KTM, HÉSZ 
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7 
Építéshatósági 

kötelezés és ellenőrzés 

Az építési folyamat 

szabályok szerinti 

végrehajtásának 

kikényszerítése. 

szabályok 

határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap, azonnal 

1997.évi LXXVIII.tv.29.§.  

45.§ 

40/1997.(XII.21.)KTM r., 

47/1997.(XII.29.)KTMr. 

  

8 
Fennmaradási 

engedélyezés 

Eng.nélküli , vagy eng.-

től eltérő építés  
határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap 

1997.évi 

LXXVIII.tv.48.§.,49.§ 

46/1997.(XII.29.)KTM r., 

43/1997.(XII.29.) KTM. 

245/2006. (XII.5.) Korm. r., 

HÉSZ 

  

9 Bontási engedélyezés 
Bontási engedélyhez 

kötött létesítményeknél 

                       

határozat 
ügyintéző 

                                  

irodavezető 
 60 nap 

. 1997.évi 

LXXVIII.tv.48.§,49.§ 

46/1997.(XII.29.)KTM r., 

  

10 Házszám megállapítás 
Új építésnél, 

utcanyitásnál  
határozat ügyintéző irodavezető 60 nap 

1997.évi XXXI.Tv.,   

30/2003.(V.19.)Önk.r. 
  

11 
Kiszolgáló út céljára 

lejegyzés  

Szabályozási terv 

végrehajtása  
határozat ügyintéző Irodavezető 60 nap 

1997.évi LXXVIII.tv.27.§, 

HÉSZ 
  

12 
Építési tilalom 

elrendelése  

Szabályozási terv,    

Önk. rendelet 

végrehajtása 

határozat ügyintéző Irodavezető 30 nap 1997.évi LXXVIII.tv.20.§   

13 
Szakhatósági 

nyilatkozat 

 Egyéb államigazgatási 

eljárásokban, megkeresés 

alapján   

nyilatkozat ügyintéző Irodavezető  15nap 

4/1997.Kor.r., 

110/1997.Kor.r., 

213/1996.Kor.r., 

35/1999.Bn.r., 80/1999.K.r. 

46/1997.(XII.29.) KTM r. 

HÉSZ 
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14 

Felvonók, 

mozgólépcsők 

létesítése 

Építés, főbb műszaki 

adatokban változás  

                       

határozat 
ügyintéző 

                                  

irodavezető 
 60 nap 

1997.évi LXVIII.tv. 52,§., 

113/1998.(VI:10.)Korm.ren

d.  

  

15. Beépítési igazolás  HÉSZ előírásai alapján 
hatósági 

igazolás 
ügyintéző irodavezető 30 nap  HÉSZ   

16.  

 

Eltérő megoldás 

engedélyezése 

Szakhatósági 

hozzájárulás alapján  
határozat ügyintéző irodavezető 60nap OTÉK 111.§.    

17 Szemétszállítás 

lomtalanítás 

Rendszeres lakossági 

szemétszállítás, illegális 

szemét elszállítása, 

évenkénti lomtalanítás 

Önkormányza

ti  

Rendelet 

szerződés 

városgazda Képviselő-

testület 

Felhatalmazása  

Alapján 

polgármester 

Szerződés 

Szerinti 

ütemezés 

 

Köztisztasági  

rendelet 

 

18 Síkosságmentesítés Téli útüzemeltetés 

hóeltakarítás 

Önkormányza

ti rendelet 

szerződés 

városgazda Képviselő-

testület 

felhatalmazása  

Alapján 

polgármester 

Szerződés szerinti 

Ütemezés, vagy 

azonnal 

 

Köztisztasági rendelet 

 

19 Parkfenntartás Városi zöldfelületek 

Fenntartása, 

virágosítás 

Önkormányza

ti rendelet 

szerződés 

főkertész Képviselő-

testület     

felhatalmazása         

alapján 

polgármester 

Szerződés szerinti  

Ütemezés  

1990. évi LXV.tv  

20 Fakivágás  határozat főkertész Jegyző Szükség szerint, 

Esetenként azonnal 

HÉSZ  
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21 Parlagfű 

mentesítés 

Bejelentés és felderítés 

alapján a köz és magán 

területek parlagfű 

mentesítése 

Határozat 

szerződés 

Főkertész   jegyző azonnal 2000. évi XXXV.tv 

33/2003.Önk  

rendelet 

 

22 Játszóterek  

Karbantartása és 

felülvizsgálata 

Játszótéri eszközök 

biztonságának 

fenntartása 

Szerződés főkertész Képviselő-

testület 

polgármester 

Ütemezés szerint 

évente kötelező 

78/2003.(IX.27.) 

GKM rendelet 

 

23 Közkutak és 

Díszkutak üzemelése 

Víz és csatornadíjak 

megtérítése 

szerződés főkertész Főkertész  

Vízügyi 

beruházó 

 

Számla alapján  

havonta 

1990. évi LXV.tv  

24 Közvilágítás  Város közterületeinek és 

néhány középület 

megvilágítása 

szerződés Közmű beruházó Közmű 

beruházó 

csoportvezető 

Számla alapján 

havonta 

1990.évi LXV.tv  
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Városüzemeltetési referens 
 

FSZ 

A TEVÉKENYSÉG (FOLYAMATELEM) FELELŐS SZEMÉLYEK 

HATÁRDIŐ JOGSZABÁLY MEGJEGYZÉS 
Megnevezése Lényege 

Dokumentuma                          

(adathordozó) 

Készíti                           

(végzi) 

Jóváhagyja                          

(utalv., érv.) 

 

 
 1 Úthibák okozta  

Gépkocsi károk  

megtérítése 

Önkormányzati út 

hibájából  

Keletkező kár 

jegyzőkönyv Ügyintéző Jegyző Biztosító 

ügyintézésétől 

függő 

Biztosítóval  

Kötött 

keretszerződés 

 

2 Út és közmű  

Társulások 

támogatása 

Lakossági  

összefogással 

megvalósuló utak és 

közművek 

Testületi , bizottsági 

határozat  

szerződés 

ügyintéző Képviselő-testület 

Felhatalmazása alapján 

polgármester 

Előterjesztésre 60 

nap 

Végrehajtás ki 

vonat szerint 

29/2003.(V.19. 

Önk rendelet 

38/2003(VI.18.) 

Önk rendelet 

 

 

3 Önkormányzati  

Beruházásban 

megvalósuló  

Viziközmű  

Városrészeket  

Érintő víz és 

Szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése 

Pályázat 

Testületi határozat 

Társberuházói 

szerződés 

Ügyintéző 

Társulat elnöke 

Képviselő-testület 

Felhatalmazása alapján 

polgármester 

Társulat elnöke 

Előterjesztésre 60 

nap 

Végrehajtásra 

társberuházói 

szerződés szerint 

1995. évi LVII.tv 

vízgazdálkodásról  

160/1995.(XII.26) 

Korm rendelet a 

társulatokról 
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Gyámhivatal 
 

FSZ 

A TEVÉKENYSÉG (FOLYAMATELEM) FELELŐS SZEMÉLYEK 

HATÁRDIŐ JOGSZABÁLY MEGJEGYZÉS 
Megnevezése Lényege 

Dokumentuma                          

(adathordozó) 

Készíti                           

(végzi) 

Jóváhagyja                          

(utalv., érv.) 

 
1 Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 

Gyermek 

családból való 

kiemelése 

Határozat ügyintéző  azonnal 1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

2 Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 

felülvizsgálata 

Kiemelt 

gyermek 

helyzetének 

rendezése 

Határozat ügyintéző  30 nap 1997. évi XXXI. tv. 

1952. évi IV. tv. 

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

3 Átmeneti 

nevelésbe vétel 

Kiemelt 

gyermek 

helyzetének 

rendezése 

Határozat ügyintéző  30 nap 1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

4 Tartós nevelésbe 

vétel 

Kiemelt 

gyermek 

helyzetének 

rendezése 

Határozat ügyintéző  30 nap 1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

5 Utógondozás Szakellátásbó

l került 

gyermek 

ellátása 

határozat ügyintéző  Soron kívül 1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10.) Korm. 

rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

6. Utógondozási 

ellátás 

 

 

Szakellátásbó

l került fiatal  

ellátása 

határozat ügyintéző  15 nap 1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 
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7. Családba fogadás Gyermek 

elhelyezése 3. 

személynél 

határozat ügyintéző  azonnal 1997. évi XXXI. tv. 

1952. évi IV. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

 

8 Gondnoksági 

ügyek 

Kirendelés, 

felmentés, 

számadás 

Határozat ügyintéző  azonnal Ptk. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

9. Kiskorú vagyoni 

ügyei 

Törvényes 

képviselő 

jognyilatkozat

ának 

elbírálása 

határozat ügyintéző  Azonnal, 

soron kívül 

Ptk. 

1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

10. Pénzbeli ellátások Tartásdíj 

megelőlegezé

se, 

otthonteremté

si támogatás 

Határozat ügyintéző hivatalvezető Soron kívül 

15 nap 

1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

11. Eset és 

ügygondnok 

kirendelése 

Törvényes 

képviselet 

biztosítása 

Határozat ügyintéző  azonnal Ptk. 

1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

12 Eseti és 

ügygondnok 

felmentése 

felmentés Határozat ügyintéző hivatalvezető azonnal Ptk. 

1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 
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13. Per indítása Gyermek 

elhelyezés, 

szül. 

felügyelet 

megv. 

gondokság 

Kereset levél ügyintéző hivatalvezető azonnal Ptk. 

1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

14. 

 

Feljelentés tétele Rendőrségi 

eljárás 

kezdeményez

ése 

Feljelentés 

 

 

 

 

 

ügyintéző hivatalvezető azonnal 1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

 

15. 

Örökbefogadási 

alkalmasság 

megállapítása 

 

 

Alkalmasság 

megállapítása, 

felülvizsgálat

a 

határozat ügyintéző  Soronkivül 1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

16. Örökbefogadás 

engedélyezése 

Gyermek 

örökbefogadá

sa 

Határozat Ügyintéző  60 nap 1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

17. Örökbefogadás 

felbontásának 

engedélyezése 

felbontás határozat ügyintéző  azonnal 1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

18. Kapcsolattartás Gyermek-

szülő 

Gyermek.-

nagyszülő 

kapcs. 

határozat ügyintéző  Soronkívül 

 

1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

19. Családi jogállás 

rendezése 

Származás 

rendezése 

Apai elismerő 

nyilatkozat 

felvétele 

határozat 

ügyintéző  azonnal 1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 
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rendelet 

20 Szülői 

felügyelettel 

kapcsolatos vita 

Szülő-szülő 

és 

Szülő-

gyermek közti 

vita 

határozat ügyintéző  azonnal 1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rendelet 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

 

21. Gyámsági ügyek Kirendelés, 

felmentés, 

elmozdítás, 

számadás, 

gyámnevezés, 

kizárás 

Határozat 

Nyilatkozat 

jegyzőkönyve

zése 

ügyintéző  azonnal 1952. évi IV. tv. 

1997. évi XXXI. tv. 

149/1997.(IX.10) 

Korm. rend. 

331/2006.(XII.23.) Korm. 

rendelet 
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Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

FSZ 

A TEVÉKENYSÉG (FOLYAMATELEM) FELELŐS SZEMÉLYEK 

HATÁRDIŐ JOGSZABÁLY MEGJEGYZÉS 
Megnevezése Lényege 

Dokumentuma                          

(adathordozó) 

Készíti                           

(végzi) 

Jóváhagyja                          

(utalv., érv.) 

 

1 szolgáltatási 

szerződések 

felülvizsgálata 

minden év január 

31-ig felül kell 

vizsgálni a 

Polgármesteri 

Hivatal által 

kötött 

szerződéseket 

Szerződés: 

fajtái: 

 

Posta, 

Biztonsági 

őrszolgálat 

 

 

 

 

irodavezető, 

gondnok 

ISO és belső utasítás 

által előírt szerződés-

ellenőrzést követően, 

fajtától függően, 

Polgármester és Jegyző 

Minden év január 

31. 

Belső utasítások, 

ISO eljárások 

 

2 Karbantartási 

szerződések 

felülvizsgálata 

minden év január 

31-ig felül kell 

vizsgálni a 

Polgármesteri 

Hivatal által 

kötött 

szerződéseket 

Iktató: páter-noster 

Gondnokság 

fénymásolók, 

 

irodavezető 

gondnok 

ISO és belső utasítás 

által előírt szerződés-

ellenőrzést követően, 

fajtától függően, 

Polgármester és Jegyző 

Minden év január 

31.  

Belső utasítások, 

ISO eljárások 

 

3. Szoftverkövetési 

szerződések 

érvényességének 

felülvizsgálata 

minden év január 

31-ig felül kell 

vizsgálni a 

Polgármesteri 

Hivatal által 

kötött 

szerződéseket 

szerződésmódosítás 

 

informatika ISO és belső utasítás 

által előírt szerződés-

ellenőrzést követően, 

fajtától függően, 

Polgármester és Jegyző 

Minden év január 

31.  

Belső utasítások, 

ISO folyamat-

szabályozások 

 

4. számítástechnikai 

segédanyagok 

megrendelése 

ajánlat kérése,  

beérkező 

ajánlatok 

értékelése,  

megrendelés 

szállítólevél teljesítés 

igazolása     

informatika polgármester, jegyző 

utalványozásra és 

ellenjegyzésre jogosult 

személyek 

-                              Belső utasítások, 

ISO folyamat-

szabályozások 
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5.  elavult 

számítástechnikai 

eszközök cseréje 

ajánlat kérése,  

beérkező 

ajánlatok 

értékelése,  

megrendelés informatika polgármester, jegyző 

utalványozásra és 

ellenjegyzésre jogosult 

személyek 

   

6. DVD jogtár DVD 

céghírek 

megrendelése 

 előfizetés    

 

  

7 Polgármesteri 

Hivatal 

működéséhez 

szükséges 

anyagmegrendelés 

negyedévente és 

szükség szerint 

- ajánlatkérés 

választás az   

ajánlatok közül 

megrendelés 

szállítás 

raktározás 

felhasználás  

gondnok ISO és belső utasítás 

által előírt szerződés-

ellenőrzést követően, 

fajtától függően, 

Polgármester és Jegyző 

   

8. Polgármesteri 

Hivatal 

működéséhez 

szükséges eszközök 

berendezési tárgyak 

Szükség szerint - ajánlatkérés 

választás az   

ajánlatok közül 

megrendelés 

szállítás 

raktározás 

felhasználás  

gondnok ISO és belső utasítás 

által előírt szerződés-

ellenőrzést követően, 

fajtától függően, 

Polgármester és Jegyző 

30 nap   

9. Hivatali 

működéshez 

szükséges 

kiadványok, 

közlönyök, 

szakkönyvek 

megrendelése 

beérkező ajánlat, 

prospektus, vagy 

saját 

kezdeményezés 

alapján 

levél/megrendelés gondnok     

10. Kisebbségi 

önkormányzatokkal 

kötött megállapodás 

 

 

választást követő 

alakuló ülések 

után, majd 

jogszabály 

változás esetén 

A megállapodás 

tervezetet a Helyi 

önkormányzat és a 

kisebbségi 

önkormányzat 

határozattal hagyja 

jóvá 

kisebbségi 

referensek 

együttműködve a 

Közgazdasági 

Irodán megbízott 

ügyintézővel  
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1. sz. függelék 

 

 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 

 

 

Szerződéskötés időpontja: 

 

 

1989. augusztus 26.  Wertheim-Szentendre   (Németország) 

 

 

1990. szeptember 18.  Szentendre-Wertheim   (Németország) 

 

 

1990. április 27.  Szentendre-Kézdivásárhely  (Románia) 

 

 

1990. április 27.  Szentendre-Zilah   (Románia) 

 

 

1990. június 26.  Szentendre-Uusikaupunki  (Finnország) 

 

 

1990. október 12.  Szentendre-Krusevac   (Szerbia) 

 

 

1996. május 18.  Huntingdon-Szentendre  (Anglia) 

 

 

1996. augusztus 18.  Szentendre-Huntingdon  (Anglia) 

 

 

1996. május 18.  Godmanchester-Szentendre  (Anglia) 

 

 

1996. augusztus 18.  Szentendre-Godmanchester  (Anglia) 

 

 

1997. május 08.  Salon de Provance-Szentendre (Franciaország) 

 

 

1998. június 28.  Szentendre- Salon de Provance (Franciaország) 

 

 

2003. június 24.   Szentendre - Stari Grad  (Horvátország) 

 

 

1993. november 5-én szándéknyilatkozat aláírására került sor Avanos-sal (Törökország). 
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2. sz. függelék 

 

 

 

„Ü L É S R E N D: 

 

A polgármester jobb oldalán Hajdu Gábor, Fülöp Zsolt, Horváth Győző, dr. Dragon Pál, Kiss 

Károly, dr. Pázmány Annamária,  Zakar Ágnes, Dicső Zoltán, Hidegkuti Gergely, és Tolonics 

Gyula képviselők ülnek. 

 

A polgármester bal oldalán közvetlenül: Kun Csaba alpolgármester, valamint Puhl Márta a 

Közgazdasági Iroda vezetője ül. Jobb oldalán dr. Molnár Ildikó jegyző, valamint Szabó Géza 

aljegyző foglal helyet. 

 

A polgármestertől balra  a következők szerinti a képviselők elhelyezkedésének sorrendje: 

Zakar Gergely, Szegő András, Radványi G. Levente, Trenka István, Magyar Judit, és 

Benkovits György képviselők.” 
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3. sz. függelék 

 

  A  38/2006. (X.27.) Önk. sz. Rendelet 

    1. számú függeléke      
    

  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 

Elnök:   Magyar Judit 

Tagok:  Hidegkuti Gergely 

  dr. Koltay Jenő 

 

Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

 

Elnök:  dr. Dragon Pál 

Tagok:  Bilonka Judit 

  Trenka István 

 

Pénzügyi, Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság 

 

Elnök:  Fülöp Zsolt 

Tagok:  Ligeti Imre 

  Magyar Judit 

  Szegő András 

  Tolonics Gyula 

   

 

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 

 

Elnök:  Horváth Győző 

Tagok:  Benkovits György 

  dr. Pázmány Annamária 

  dr. Morlin Eszter 

  Hajdu Gábor 

  Pintér Ádám 

   

Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság 

 

Elnök:   Zakar Ágnes 

Tagok:  Benkovits György 

  Bokor György 

  dr. Török Turul 

  Zakar Gergely 

  Horváth Győző 

  Nemesházi Beatrix 
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Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság 

 

Elnök:  Hidegkuti Gergely 

Tagok:             Andresz Csaba 

  Dicső Zoltán 

  Kiss Károly 

  Malomsoky József 

  Radványi G. Levente 

  Túri-Kovácsné Sosity Irén 

 

 

Családvédelmi Munkacsoport 

 

Elnök:  dr. Morlin Eszter 

Tagok:  Gerőcs Katalain 

  Hegedűs László 

  Kapás  Ferencné 

  Kovács Miklósné 

  Német Vince 

  Bethlen Béláné 

  Horváth Csabáné 

   

Környezetvédelmi Munkacsoport 

 

Elnök:  Nyvelt Erik 

Tagok:  Dukay Igor 

  Kárpáti Márta 

  Spanyol Éva  

 

 

Sport  és Ifjúsági  Munkacsoport 

 

Elnök:  Hajdu Gábor 

Tagok:  Bornemissza Miklós 

  Háromszéki Gyula 

  Schindler Zsolt 

  Skrobár Róbert 

  Tegzes Dániel 

 

Informatikai és EU Munkacsoport 

 

Elnök:  Weszelits András 

Tagok:  Lakatos Kálmán 

  Mák János 
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4. sz. függelék 

 

ELŐTERJESZTŐ MEGNEVEZÉSE, AKI LEHET: POLGÁRMESTER, 

ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ, 

BIZOTTSÁGI ELNÖK, KÉPVISELŐ 

Készítette: ……………………Iroda 
A Képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. § (4) 

bek. a) pontja értelmében. 

A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el az Ötv. 12. 

§ (4) bek.  b) pontja értelmében. 

 

A határozati javaslatot a Képviselő-testület az SZMSZ  

21.§-a alapján egyszerű vagy minősített többséggel 

fogadhatja el. 

 

A fentieket minden előterjesztésen – amennyiben 

szükséges - fel kell tüntetni az alábbi formában pl.: 

„ Az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt ülésen 

tárgyalandó!” 

„Az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján zárt ülésre 

javasolt!” 

„A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség 

szükséges!” 

„A határozati javaslat elfogadásához minősített többség 

szükséges!” 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

az előterjesztés pontos megnevezése 

 
(a Képviselő-testület 2007. évi munkaprogramjából tárgyalt napirend esetében az abban 

foglalt pontos cím) 

 

(Készült: a Képviselő-testület  …………  …-i ülésére.) 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az előterjesztés I. része 

 

Bevezetés - a téma pontos meghatározása – a tárgyalás szükségességének indoklása 

(amennyiben törvényre való hivatkozásra kerül sor, a jogszabály precíz megjelölése). 

 

Rendelet-tervezet esetén általános és részletes indokolást kell készíteni, amely tartalmazza: 

 

- a szabályozás célját és szükségességének indokát, a vonatkozó magasabb szintű 

jogforrásokra történő utalást, 

 

- a fejezetekhez – szüksége szerint az egyes §-okhoz – fűzött elemzést, indokolást és 

a végrehajtás módját. 
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Az előterjesztés II. része 

 

A tárgyalandó téma értékelő, tárgyilagos, valamint tényszerű bemutatása (amennyiben a téma 

szerepelt már korábbi képviselő-testületi ülésen, milyen döntés született, illetve annak 

végrehajtása milyen szakaszban van). 

 

Ha a tárgyalandó téma indokolja: 

- egyeztetés társirodákkal, bizottságokkal, a szakvéleményeket teljes terjedelmében 

kell feltüntetni. (pl: anyagi vonzat esetén a Pénzügyi és Adó Irodával, építészeti és 

területrendezési vonatkozásban Építéshatósági, valamint Főépítészi vélemény 

kikérése), 

- célszerű, ha az előterjesztés röviden tartalmazza a felmerült kisebbségi 

javaslatokat, álláspontokat is. 

 

Mellékletek esetén fontos az arra való utalás, továbbá azok csatolása az előterjesztéshez, 

amennyiben szükségesek. 

 

Az előterjesztő kötelessége, hogy bemutassa az egyes döntési alternatívákat, a 

megvalósításukhoz szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, valamint vegye számba 

az egyes megoldások mellett vagy/és ellene szóló érveket, indokokat. Célszerű, ha az 

előterjesztő kitért az összes felmerült megoldási variáció várható hatásaira is. 

 

Az előterjesztő rész befejezésének általános szövegezése: 

 

„Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.” 

 

„Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

tárgyalja meg és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.” 

/Ebben az esetben nincs határozati javaslat!/ 

 

Az előterjesztés III. része 

Határozati javaslat 

 

Tartalmaznia kell, pontokba foglalva és külön pontonként megjelölve:  

- a képviselő-testület döntés tervezetének világos és egyértelmű 

megfogalmazását; 

- a döntés végrehajtási idejének rögzítését; 

- a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését. 

Felelős:  megjelölhető: Polgármester, Jegyző, bizottsági elnök, önkormányzati 

intézmény vezetője. 

Határidő:  úgy kell megállapítani, hogy az reális legyen /SZMSZ 11. § (3) bek. c.) 

pontban leírtak alapján/. 

Dátum 

        az előterjesztő neve 

     (Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, 

              Bizottsági elnök, Képviselő) 
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Amennyiben pénzügyi fedezet szükséges a határozat végrehajtásához, akkor azt az alábbi 

módon kell feltüntetni: 

 

Pénzügyi fedezet:  - a pontos költségvetési hely megjelölése; 

- a Pénzügyi Iroda vezetőjének aláírása. 

 

„A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.” 

„Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.” 

 

Dátum 

dr. Molnár Ildikó 

jegyző 

 

A formai követelmények az előterjesztések terjedelmét (javasolt terjedelem 3-5 oldal), 

mellékleteinek számát (csak a szükséges és rövid mellékletek) közérthetőségét és 

áttekinthetőségét fogalmazzák meg más-más súlyozással és sorrendiséggel. 

Amennyiben az előterjesztés elengedhetetlen kelléke a táblázat, akkor kérjük, hogy azt a  

Word for Windows  program segítségével készítsék a T. Irodák. 

 

Esztétikai követelmények az alábbiak: sorkizárt, Times New Roman betűtípus, 12-es 

betűnagyság, 1-es sortávolság, - az áttekinthetőség szempontjából -, a megfelelő tagolás, a 

kulcs-fontosságú részek kiemelése (pl.: szerb nyelvi órák és anyanyelvi foglalkozások 

beindítását kérik…) 

 

A rendelet hatályon kívül helyezésénél, módosításánál, illetve kiegészítésénél a fentieken túl: 

- a javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen kitűnjön a 

módosításra, kiegészítésre szoruló rendelkezés, 

- a tervezetben egymás alatt – más betűtípussal jól elkülöníthető módon – fel kell 

tüntetni a hatályos szöveget, valamint módosításaként, kiegészítéseként, illetve az 

egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéseként javasolt szöveges részt. 

 

A rendelet-tervezet preambulumjában a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított 

– 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bek. és a kapcsolódó felsőbb jogszabályi felhatalmazásnak 

szerepelnie kell.  

A rendelet-tervezetnél a dátum mindig az adott képviselő-testületi ülés napja. 

 

Kérjük, mindezek figyelembevételével készüljenek el az előterjesztések. 

 


