
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/4976-66-3/2021.   

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi rendes ülést követően az alábbi határozatnak járt le a
végrehajtási ideje:

105/2021.  (X. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Horváthné Palaczki Tünde 
gyenesdiási lakos ingaltanvásárlással kapcsolatos kérelmét megtárgyalta. Felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az 1902 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival egyeztessen az 1902, 1903 és 
1904 hrsz-ú ingatlanok összevonásával és újra osztásával kapcsolatosan.

A képviselő-testületi döntésről az érintettek tájékoztatása megtörtént.

106/2021.  (X. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Zsiborács László (Tapolca) és
Gschwendtner  Sonja  (Keszthely)  ingatlantulajdonosok  felajánlását,  miszerint  a
tulajdonukban lévő 126/7 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési
ágú,  127  m2  nagyságú  ingatlant  az  önkormányzat  javára  térítésmentesen  átadják,
tulajdonába fogadja.

Határidő: ingatlantulajdonosok értesítésére 15 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

A képviselő-testületi döntésről az érintettek tájékoztatása megtörtént.

107/2021.  (X. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Gyenesdiás  Nagyközség
Településrendezési  Eszközeinek  2021.  évi  módosításához  lefolytatott  Partnerségi
véleményezési szakaszt lezárja.

Határidő: ZM Főépítés értesítésére azonnal
Felelős:    Gál Lajos polgármester

     Horváth Zoltán önkormányzati főépítész

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


A képviselő-testületi határozat a ZM Főépítész részére megküldésre került.

Gyenesdiás, 2021. november 19.

         Gál Lajos
      polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/4976-67-1/2021.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó ülésére 

 a közbiztonság helyzetéről, 
 a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről, valamint 
 a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

szóló tájékoztató tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  évi  munkatervében
napirendjére tűzte a közbiztonság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság
tevékenységéről,  valamint  a  Keszthelyi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  tevékenységéről
szóló tájékoztató megtárgyalását.

A tájékoztatót az előterjesztés 1-2-3. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbiztonság  helyzetéről,  a
Keszthelyi  Vízirendészeti  Rendőrkapitányság  tevékenységéről,  valamint  a  Keszthelyi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, és köszönetét
fejezi ki az e területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2021. november 18.

 Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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B E S Z Á M O L Ó 

Gyenesdiás község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról  

 

 

I.  

A község közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

A bűnügyi helyzet bemutatása során elsődleges szempont a bűnözés volumenének – 

nagyságának -, a bűnözés szerkezetének és az elkövetési trendeknek az ismertetése. 

A kapitányság illetékességi területén a tavalyi évben tovább folytatódott az ismertté vált 

bűncselekmények számának csökkenése.  

Pozitívum a csökkenő összes ismertté vált bűncselekmény kategórián belül, hogy a 

lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma is tovább mérséklődött. 

A bűncselekmények területi megoszlása azt mutatja, hogy a kapitányság illetékességi 

területén a 2020.-as évben a regisztrált bűncselekmények 41 %-át Keszthelyen, 8,6 %-át 

Hévízen, 6,6 %-át Zalaszentgróton, 43,8 %-át a kapitányság illetékességi területén lévő 

további 47 településen követték el. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül említést érdemel a lopások, betöréses lopások, 

lakásbetörések, közterületi rongálások számának a csökkenése is, mivel szintén csökkenés 

következett be ezen bűncselekmények számában az elmúlt évek során. 

Ki kell térni arra is, hogy a 2020-as évben nem volt vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmény a kapitányság illetékességi területén, azaz nem volt rablás, zsarolás, 

kifosztás. 

Enyhe negatív irányú eltérés a közterületen elkövetett bűncselekmények számában volt 

megfigyelhető. 

Ezt a fajta csökkenő tendenciát a proaktivitás előtérbe helyezésével, a rendelkezésre álló 

erők, eszközök célirányos alkalmazásával, valamint az együttműködés fokozásával 

sikerült elérni, amely megvalósult az illetékességi területünkön található 50 település 

önkormányzatával, a polgárőrséggel, valamint minden olyan más együttműködő szerv és 

szervezettel, akiknek fontos szerepe van a jó közbiztonság, közrend megszilárdítása terén. 
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1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Gyenesdiás község vonatkozásában az elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények 

száma – az előző évi adatokhoz képest eggyel – 36-ról 37-re emelkedett. A 

bűncselekmények számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kis mértékű 

emelkedés ellenére is az elmúlt 11 év második legalacsonyabb számadatát regisztráltuk ezen 

kategóriában.  

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A község vonatkozásában az elmúlt évben a közterületen elkövetett bűncselekmények 

száma csökkent, az előző évi adathoz képest. Míg 2019-ben 19 bűncselekményt követtek 

el a település közterületein, addig 2020-ban ez a szám 14 volt.  

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása  
 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság vonatkozásában az elmúlt évben 100 ezer lakosra vetített 

bűncselekmények száma 1 107 volt. Ez kevesebb, mint az ezt megelőző évben, mivel ez a 

szám akkor 1 251 volt. 

 

1.4. A község területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 

Helyi szerveknél – mint amilyen a Keszthelyi Rendőrkapitányság is – kiemelten kezelt 

bűncselekmény kategóriába az alábbi deliktumok tartoznak: - testi sértés (súlyos testi sértés, 

könnyű testi sértés), kiskorú veszélyeztetése, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés 

kábítószerrel amennyiben terjesztői magatartásról van szó, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, 

rongálás, orgazdaság és jármű önkényes elvétele. 

 A község vonatkozásában 2020. évben 11 ilyen bűncselekményt regisztráltunk, míg a 

2019-es évben 16 ilyen jogsértés történt. A csökkenés oka az, hogy sikerült csökkentenünk 

a rongálások számát.  

A bűncselekmények kriminalisztikai struktúráját megvizsgálva megállapítható, hogy 

továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények – azon belül elsősorban a lopások - teszik ki 

a kategóriába sorolt bűncselekmények többségét, Gyenesdiáson 63,63 %-át. 

 A személy elleni bűncselekmények közül az előző évhez hasonlóan egy testi sértés történt, 

de ez a korábbi évvel ellentétben 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértés volt. A 

garázdaságok száma 3-ról 2-re csökkent.  
Kapitánysági szinten a testi sértések elkövetési módszere nem változott a közterületeken 

elkövetett testi sértések mellett a kisebb közösségekben, családi, ismerősi körben elkövetett 

deliktumok fordultak elő. A korábbi években tapasztaltaknak megfelelően alakult a 

garázdaságok elkövetési módszere is. A tömegek által látogatott rendezvényeken, 

szórakozóhelyeken vagy azok közelében elkövetett garázdaságok mellett a két-három 

személy konfliktusa következtében kialakuló, rendezvényhez nem köthető elkövetés történt. 

 A kiemelten kezelt bűncselekmények közül legtöbb esetben a lopás kategóriába tartozó 

bűncselekményt követtek el kapitányságunk illetékességi területén. A kategóriát 

meghatározó, regisztrált lopások száma Gyenesdiás településen 2019. évben és 2020. évben 

is 7 volt.  Az előző évhez viszonyítva negatívumként értékelhető, hogy a 2020-as évben 

kettő betöréses lopás is történt Gyenesdiáson.  

 A lopás kategóriába tartozó bűncselekmények túlnyomó többségét kapitánysági szinten is 

az alkalmi lopások teszik ki. Az elkövetők célpontjai között a mobiltelefon, pénztárca, 

ékszer, műszaki cikk illetve a kerékpár szerepelnek.  
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 Előfordultak még az úgynevezett „trükkös” lopások és „besurranásos” lopások is. A trükkös 

lopásokat elkövetők továbbra is tudatosan választják ki az idős embereket, akiket 

félrevezetnek, illetve kihasználják figyelmetlenségüket, elesettségüket.  

A károsultak sok esetben feltétel nélkül elfogadják, hogy számukra ismeretlen személyek 

valamilyen szervezet, szolgáltató vagy önkormányzat nevében járnak el, lakásukba 

beengedik őket, pénzük rejtekhelyét akarva-akaratlanul felfedik.  

A nyári szezonban alkalmi jelleggel előfordultak strandlopások, illetve kerékpár lopások is. 

A település területén 2020. évben nem volt gépjármű lopás, illetve gépjármű feltörés. 

 A község vonatkozásában az elkövetett betöréses lopások száma a 2019. évi nulláról 

2020-ban 2-re emelkedett, lakásbetörés 2019-ben és 2020-ban sem történt, amely 

pozitív eredmény. 

Kapitánysági szinten a támadott objektumok elsősorban melléképületek, családi házak 

voltak. Az elkövetésekre napszaki tendencia nem volt megállapítható. A leggyakoribb 

elkövetési módszer az ajtóbefeszítés volt. A megszerzett értékek továbbra is a készpénz 

illetve a műszaki cikk.  

Külön említést érdemel, hogy a 2020-as évben súlyos vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmény, úgymint rablás, kifosztás, zsarolás nem volt Gyenesdiás községben, és 

a kapitányság további 49 településén sem. 

A bűnözésben továbbra is komoly veszélyt jelentenek a nem helyi elkövetők, akik a 

Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén szezonálisan és egész évben jelen lévő 

lehetőségeket keresik úgynevezett utazó bűnözőként. Továbbra is gondot okoznak - 

elsősorban a szórakozóhelyek környékén elkövetett - garázdaságok, testi sértések, igaz ezen 

deliktumok nyomozása ugyan rendszerint eredményes, de a nyomozásokra és az elsődleges 

intézkedésekre komoly energiát kell fordítani, ezért nagy kihívást jelentenek, főleg az 

idegenforgalmi idényben.  

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése  
 

A nem kiemelten kezelt bűncselekmények közül eljárást folytattunk több esetben csalás, kis 

esetszámban kábítószerrel, illetve új pszichoaktív anyaggal történő visszaélés miatt. Egyre 

gyakrabban találkoztunk a kibertérben elkövetett bűncselekményekkel, csalók vagy zaklatók 

miatt kellett eljárást folytatnunk, akik előszeretettel használják a világháló „anonimitását” 

tettükhöz. 

 

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó 

bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása 

 

Gyenesdiás községben 2020. évben nem történt olyan jogi vagy tárgyi súlyú bűncselekmény, 

mely a közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést váltott ki. 

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése  
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 

A nyomozáseredményességi mutató vonatkozásában megállapítható, hogy az 2020. 

évben, a 2019. évhez viszonyítva javult, ez százalékokban azt jelenti, hogy a 2020-as évben 

74,6 % volt a nyomozás eredményességi mutatónk, 2019 évben pedig 64,4 %. 

Összegezve megállapítható az is, hogy elmúlt 11 év legeredményesebb éve volt a tavalyi. 

 



4 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

2020. évben a közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 91,6 % volt, míg a 2019-es évben ez 83 % volt. 

 

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége az alábbiakban 

láthatók, összevetve a 2019-ben elért eredményekkel: 

 

 Kiemelt bűncselekmény nyomozáseredményessége: 2019:  2020: 

 Testi sértés:       100 %  93,9 % 

 Súlyos testi sértés:      100 %  91,7 % 

 Kiskorú veszélyeztetése:     100 %  100 % 

 Garázdaság:       87,5 %  90,2 % 

 Önbíráskodás:        - %  100 % 

 Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás):  - %  100 % 

 Lopás:        44,4 %  48,2 % 

 Lakásbetörés       56,1 %  85,7 % 

 Rongálás:       44,7 %  77,8 % 

 Orgazdaság:       100 %  100 % 

 Jármű önkényes elvétele:     100 %  100 % 

 Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények:  53 %  61,4 % 

 Összes kiemelet bűncselekmény:    67,2 %  83,7 % 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 

Az értékelt időszakban 265 db szabálysértési előkészítő eljárás indult a Keszthelyi 

Rendőrkapitányságon, ebből 22 gyorsított eljárás volt. 

A leírt jogsértések megoszlása az alábbiak szerint alakult: lopás 79, rongálás 64, távoltartó 

határozat szabályainak megszegése 1, járművezetés az eltiltás hatálya alatt 38, csalás 38, 

közérdekű üzem működésének megzavarása 1, jogtalan elsajátítás 15, jármű önkényes 

elvétele 1, valótlan bejelentés 7, rendzavarás 1, önkényes beköltözés 2, magánlaksértés 7, 

garázdaság 8, sikkasztás 3. 

Tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás 200 esetben indult, ebből 4 gyorsított eljárás 

volt. Ezen szabálysértések megoszlása: lopás 79, rongálás 64, csalás 38, jogtalan elsajátítás 

15, sikkasztás 3, jármű önkényes elvétele 1.   

A Keszthelyi Rendőrkapitányság a 2020-as évben az tulajdon elleni szabálysértések 

közül a lopás kategóriában elvárt 41,00 %-os felderítési mutatót elérte, mivel azt 59,26 

%-on teljesítette.   

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

 A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása 

 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2020-as évben a személyi 

sérülésessel járó közúti közlekedési balesetek száma az előző évi adathoz képest 8 %-

al csökkent, 103-ról 95-re. A halálos kimenetelű balesetek száma változatlan maradt, 

mindkét évben 5 halálos baleset volt, a súlyos sérüléses balesetek száma 27-ről 34-re 
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növekedett, a könnyű sérüléses balesetek száma 71-ről 56-ra csökkent. A sérült személyek 

száma 2019-ben 123 fő, míg 2020-ban 113 fő volt. 

 

A kapitányság illetékességi területét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb sérüléses 

baleset Keszthelyen, illetve a város vonzáskörzetében történt, mely a város nagyságából, 

idegenforgalmi adottságaiból, valamint a Keszthely térségében lévő főútvonalak 

elhelyezkedéséből adódik.  

A megelőzés és a további csökkenő tendencia elérése érdekében a prioritást jelentő 

területeken, így különösen a főútvonalakon folyamatosan hajtunk végre 

közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, sebességmérést, valamint mozgás közben történő 

szabálysértések felderítése céljából járőrszolgálatot is működtetünk. 

2020. évben a 95 személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetből 6 esetben merült 

fel az okozónál ittasság, 1 esetben súlyos, míg 5 esetben könnyű sérüléses volt a baleset. 

A baleseti okokat elemezve elmondható, hogy 2020. évben is a sebesség helytelen 

megválasztása (gyorshajtás 45), az elsőbbség szabályainak be nem tartása (25), és a 

kanyarodás szabályainak be nem tartása (12) voltak a baleseti fő okok.  

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

Az illetékességi területünkön autópálya nem, csak a 71-es, 75-ös, 76-os főközlekedési 

útvonalak haladnak át. Az illegális migrációval összefüggésben mindhárom főközlekedési 

útvonal lehet érintett, mivel a 76-os főközlekedési útvonalhoz közvetlen lehajtó kapcsolódik 

Balatonszentgyörgyön az M7-s autópályáról. A három főközlekedési útvonal rövid 

szakaszon az autópályáról való leérkezés után összekapcsolódik, így azokon könnyen el 

lehet jutni Ausztriába.   

A főközlekedési útvonalak ellenőrzését külön erre a célra kiadott régiós szintű (Zala, 

Veszprém, Vas Megyék) ellenőrzési terv alapján meghatározott helyszíneken 

végrehajtottuk, álló ellenőrzés formájában.  

Az ellenőrzések keretében biztosított volt egy adott főközlekedési útvonal ellenőrzése a 

meghatározott időpontokban.   

A területi adottságokból adódóan az illegális migrációval kapcsolatos információkat 

folyamatosan kiadtuk a közterületi állomány részére, melyeket az alapfeladataik mellett, 

folyamatosan és visszatérően ellenőriztek.  

Illetékességi területünkön az illegális migrációval kapcsolatos jogsértéssel kapcsolatban 

nem intézkedtünk.  

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete 

 

A kapitányság illetékességi területén - Sármellék és Zalavár községek között - található a 

Hévíz - Balaton Nemzetközi Repülőtér, melynek kapcsán rendelkezik kapitányságunk légi 

határszakasszal, mely területi illetékesség vonatkozásába az illetékességi terültünkön 

található, azonban a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Határrendészeti Osztályához tartozik 

szervezetszerűleg. A repülőtér utas és teherforgalma minimális, a 2020. évi pandémiás 

helyzet okán kizárólag kisgépes forgalmat bonyolított.  
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II.  

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága  
 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közrendvédelmi tevékenységet a 

Közrendvédelmi Osztály, a Közlekedésrendészeti Osztály állománya, valamint két osztály 

jogállású rendőrőrs, Zalaszentgrót és Hévíz közrendvédelmi állománya teljesíti.  

A 2020-as évben kapitánysági szinten a rendészeti és a bűnügyi szolgálati ágak 116.261 

szolgálati órát teljesítettek, melyből mindösszesen 75.145 óra volt a közterületi óra.  

A 2019. évi szolgálati óra 101.007 illetve a közterületi jelenlét 73.374 óra volt. Mindkét 

kategória vonatkozásában minimális emelkedés tapasztalható 2020. évben, mivel a 

tavalyi évben a közterületi jelenlét növelése volt a célunk.  

A Keszthelyi Rendőrkapitánysághoz 50 település tartozik, melyek közül Keszthely város 

lakosságának száma a legjelentősebb, kb. 19.344 fő, ezt követi Zalaszentgrót lakossága 

6.442 fő, majd Hévíz lakossága 4.740 fővel. A többi településen a lakosság létszáma 5.000 

és 24 fő között alakul. A kapitányság illetékességi területén kb.: 64.900 fő él, a terület 

nagysága pedig 786 négyzetkilométer. 

A nyári idegenforgalmi szezonban az idegenforgalommal érintett településeken az 

állampolgárok létszáma jelentősen megemelkedik, magas a településekre érkező turisták, 

nyaralók száma, ezáltal a településen tartózkodók létszáma is többszörösére nő. 

 

A Rendőrkapitányság közterületeinek, nyilvános helyeinek ellenőrzését a vezetési, és 

szolgálatszervezési rendszer hatékony alkalmazásával, a közterületen tartandó 

rendezvénybiztosításokat, illetve az idegenforgalmi idényben a hétvégi szórakozóhely 

ellenőrzéseket állandó parancsnoki jelenléttel tudtuk eredményesen végrehajtani.  

Az ellenőrzésekbe a helyi polgárőr egyesületeket is bevontuk, ahonnan gyakran kaptunk 

segítséget közös szolgálatok ellátásához. Ezeket a közös szolgálatokat szinte teljes 

egészében a körzeti megbízotti szolgálati ág látta el a polgárőrséggel.  

 

A kiemelt idegenforgalmi területeken, mint Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 

Balatongyörök, Hévíz és Cserszegtomaj településeken egész évben fokozott figyelmet 

fordítottunk a közterületi jelenlétre. A nyári idegenforgalmi szezonban az előző évi 

gyakorlatoknak megfelelően a Készenléti Rendőrség megerősítő erői rendszeresen láttak el 

szolgálatot.  

Az idegenforgalmi szezonban törekedtünk valamennyi rendezvényünkre megfelelő 

létszámú, kizárólag a rendezvény biztosításával megbízott erőt vezényelni. 

A rendelkezésre álló erőket megpróbáltuk a leghatékonyabban, a tartalék erőforrásokat 

minél nagyobb mértékben kihasználva igénybe venni. 

A gépkocsizó járőrszolgálat ellátása során törekedtünk arra, hogy a járőrszolgálati idejük 

50%-át gyalogosan teljesítsék.  

 

Az év során több alkalommal helyi és nemzetközi közlekedésrendészeti akciók, illetve 

fokozott ellenőrzések végrehajtásában is részt vett a kapitányság rendészeti állománya.  

A közterületi szolgálat szervezése során folyamatosan figyelemmel kísérjük, gyakran 

parancsnoki irányítás mellett bonyolítjuk a kiemelt rendezvények, kulturális események, 

illetve soron kívül jelentkező egyéb feladatok végrehajtását.   
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A közterületi szolgálatteljesítés gyakorlata tulajdonképpen a közterületeken megjelenő és 

ott intézkedéseket végrehajtó állomány szolgálatellátására vonatkozó fontosabb 

mérőszámokat jelenti. Vezetői elvárásként fogalmazódott meg, hogy 2020-ban az 

egyenruhás állomány nagy hangsúlyt fektessen a jogsértéseket követő azonnali intézkedések 

foganatosítására. 

  

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A 2020-as évben összesen 209 rendezvény került megszervezésre, és hatóságunkhoz 

bejelentésre. A rendezvények biztosításában 547 fő rendőr vett részt 781 óra 

felhasználásával. 
A 2020-as évben a korábbi években rendszeresen megrendezett két nagyobb 

sportrendezvény - a Keszthely Kilométerek futóverseny és a Keszthely Triathlon verseny-, 

valamint a tervezett Giro d’Italia kerékpáros verseny a COVID-19 világjárvány miatt 

elmaradtak. A tavalyi évben így kisebb létszámú biztosítást igénylő versenyek - mint az 

Ultrabalaton futóverseny, Mc Donald’s Tour de Balaton, Balatonkör kerékpártúra, Balaton 

Classic autós találkozó, Villanyautós találkozó, Autocross verseny Gyenesdiás -  kerültek 

megrendezésre illetékességi területünkön. 

Működési területünkön a fentebb megjelölt rendezvényeken túl elsősorban kulturális, 

történelmi jellegű megemlékezések és nagy számban gasztronómiai rendezvények voltak 

túlnyomó részben jellemzőek, melyeket jó színvonalon sikerült kezelni.  

A rendezvények többsége a nyári idegenforgalmi szezonhoz volt köthető, így alkalmanként 

előfordult, hogy a párhuzamosan zajló események, melyek megosztották a rendezvény 

biztosítására rendelkezésre álló biztosítási feladatokat ellátó rendőri erőket. A 

rendezvénybiztosítások során rendkívüli esemény nem történt.  

A rendezvények biztosítása során figyelembe vettük az előző évek tapasztalatait, a 

rendezvény szervezőiével egyeztetés keretében pontosítottuk a rendezvény lebonyolításnak 

a menetét, az aktuális jogszabályi korlátozásokat.  

A szervezőkkel minden esetben jó együttműködést sikerült kialakítanunk, mely hozzájárult 

a rendezvények esemény nélküli lebonyolításához.  

A rendezvényekkel kapcsolatban kijelenthető, hogy azok volumenét és számát a pandémiás 

helyzet kezelése érdekében bevezetett intézkedések lényegesen korlátozták. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri 

intézkedések). A COVID-19 világjárvány visszaszorítása érdekében végrehajtott 

rendőri feladatok. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa helyzet kezelésére az értékelt évben 

nem került sor, azonban a rendkívüli időjárási körülmények miatt tavaly is több alkalommal 

került sor munkatársaim igénybevételére. 

 

A tavalyi évi tevékenységünk a COVID-19 világjárvány miatt kiegészült, mégpedig a 

járvány bizonyos mértékű kezelése formájában. A tavalyi évben március 11-én lépett 

először életbe a különleges jogrend, a veszélyhelyzet hazánkban, amely nem várt kihívások 

elé állította hazánk rendőrségét, így a Keszthelyi Rendőrkapitányság teljes személyi 

állományát is. Többletfeladataink a védelmi intézkedések betartatásában, a házi karantén 

szabályainak az ellenőrzésében, a jogszabályi környezet változásának folyamatos nyomon 

követésében és alkalmazásában, a pandémiás helyzet generálta informatikai fejlesztések 

hatékony adoptálásában valósultak meg túlnyomó többségben. 
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Fontos szempont volt a lakosság védelme mellett, hogy az állomány szolgálatképességét 

megőrizzük, így az ő felkészítésükre és az esetleges megbetegedésük megelőzésére is nagy 

hangsúlyt fektettünk. 

A kapitányság rendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti állománya aktívan részt vett a 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárításában, a veszélyhelyzet és a 

járványügyi készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartásában, betartatásában.  

A kapitányságon folyamatosan oktatásra, kiadásra, továbbításra, ismertetésre kerültek az 

állományt megóvó ismeretterjesztő anyagok, oktató videók.  

Napi szinten került ellenőrzésre az egyéni védőeszközök megléte, a higiéniás rendszabályok 

betartása, a rendelkezésre álló védőeszközök (ózon generátor, gépjármű fertőtlenítő kapu, 

fertőtlenítő szőnyeg) hatékony és szakszerű alkalmazása. A kapitányság állományáról 

elmondható, hogy a járvány aktív jelenléte ellenére kis számban fordultak elő 

megbetegedések.  

A karanténba helyezett személyeket napi szinten ellenőriztük. Az ellenőrzéseket saját 

rendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti állomány bevonásával hajtottuk végre. A tavalyi 

évben 23.245 esetben hajtottunk végre karantén ellenőrzést, melynek során 9 esetben 

éltünk közigazgatási eljárás kezdeményezésével. A kezdeményezett eljárásoknál 

összesen 5 esetben állapítottunk meg felelősséget, melynek során 270.000 Ft összegben 

került bírság kiszabásra.  

A karanténban lévő személyek ellenőrzése mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a 

korlátozó, óvó intézkedés, jogszabályokban előírt kötelezettségek betartatására. A 

kapitányság vonatkozásában kijelenthető, hogy a lakosság együttműködve a rendőrséggel, 

a jogszabályokat magas szinten betartva hajtotta végre a korlátozó szabályokat.  

A 2020-as évben összesen 165 esetben alkalmaztunk figyelmeztetést, 56 személlyel 

szemben szabtunk ki 1.535.000 Ft összegben helyszíni bírságot, és 104 esetben éltünk 

szabálysértési feljelentéssel.  

A kapitányság illetékességi területén kereskedelmi hatóságként közigazgatási eljárást nem 

kezdeményeztünk, szankciót nem szabtunk ki a tárgykörben. 

Az ellenőrzésink során minden alkalommal hangsúlyoztuk a házi karatén rendszer 

alkalmazásával járó előnyöket.  

Tapasztalataink alapján az alkalmazás használatára negatívan hatott a területünkön élő 

jelentős számú külföldi, illetve idős személy, aki nem tudja, tudta alkalmazni a házi karatén 

rendszert nyelvtudás, vagy technikai képzettség hiánya miatt. Továbbá több esetben 

tapasztaltuk, hogy a rendszer azért nem kerül alkalmazásra, mivel a technikai feltételek 

hiányoztak a karanténban lévő személyek vonatkozásában.   

A COVID-al kapcsolatos feladatainkat sikeresen végrehajtottuk a 2020-as évben, amely fel-

adatok ellátását  természetesen az idei évben is tovább folytatunk, mivel egyenlőre a 

pandémiás helyzet megköveteli. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti státuszai feltöltöttek, azokon 

szakmailag jól képzett, megfelelő hely- és személyismerettel rendelkező kollégák látnak el 

szolgálatot. A 29 körzeti megbízottból - a Balatongyöröki Rendőrőrs területén 3 fő, 

Gyenesdiás községben 1 fő körzeti megbízott - mindenki rendelkezik a beosztása ellátásához 

szükséges képesítési követelménnyel. A kapitányság körzeti megbízottjai többségében 

nagyobb tapasztalattal, szakmai tudással, rutinnal rendelkeznek, ezért a jövőben még 

nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni az aktivitásuk növelésére, a bűnügyi információk 

beszerzésére. A fokozott közterületi jelenlét programot és a 65 év feletti időskorúak 

bűnmegelőzési jellegű tájékoztatását többségében a körzeti megbízottak hajtották végre. A 

járványügyi helyzet miatt, az utóbbi tevékenyég aktív végrehajtás háttérbe szorult.  
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Az Iskola rendőre program keretében a körzeti megbízottak önállóan, illetve a 

bűnmegelőzési, vagy a baleset megelőzési előadóval közösen előadást tartottak, vetélkedőt 

szerveztek az általános iskolákban és középiskolákban. Az iskola rendőrök részt vettek az 

iskolai rendezvényeken, igény esetén osztályfőnöki órákon. Aktívan végrehajtották a 

körözés és elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, elfogását. Emeltük a 

hozzátartozók közötti erőszak érintett és a társadalmi együttélés szabályait be nem tartó 

személyekkel kapcsolatos tevékenységünk színvonalát. Az állomány rendszeresen lát el 

szolgálatot a területükön működő polgárőrség tagjaival, az egyéb rendészeti feladatokat 

ellátó személyekkel. A körzeti megbízottak és a társzervek kapcsolata jónak értékelhető.   

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A Tevékenység Irányítási Központ a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság épületébe került 

elhelyezésre még 2013. évben, így az ügyeleti szolgálatot így ezen szervezeti egység látja 

el. Az ügyeletesi tevékenységet nagymértékben segíti, hogy a kapitányságunkon jó szakmai 

tudással rendelkező szolgálatirányító parancsnokok teljesítenek szolgálatot, akik pontos 

hely- és személyismerettel rendelkeznek a reagálási feladatok gyors, hatékony és célirányos 

ellátása érdekében. A két szolgálati forma egymást kiegészítve, magas színvonalon látja el 

a közterületi állomány irányítását, az intézkedés és bejelentések gyors és hatékony 

kezelését.   

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, 

kábítószer-rendészet) 

 

Szabálysértési Hatósági tevékenység 

 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságához a 2020-as évben 1265 db 

feljelentés érkezett. A Szabálysértési Hatóság által kiszabott 49.445.000,- Ft kiszabott 

pénzbírságból 44.290.000,- Ft jogerőssé vált, a pénzbírsággal sújtottak száma 877 fő, 

míg a kiszabott pénzbírság egy főre jutó átlaga 56.380,- Ft volt. Figyelmeztetésben 96 

fő részesült, jellemzően azokban az ügyekben, ahol a cselekmény csekélyebb súlyú, vagy 

az elkövetés, illetőleg az eljárás alá vont személy körülményei indokolttá tették, például 

fiatalkorú volt az eljárás alá vont személy.  

Járművezetéstől eltiltást 105 esetben alkalmaztunk, különösen engedély nélküli vezetés, 

valamint a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértések olyan fokú 

megsértése, amely személyi sérüléssel járt, vagy a közúti közlekedés biztonságára fokozott 

veszélyt jelentett. 

A szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történt átvételével kapcsolatos főbb 

mérőszámok és tapasztalatok: 

A Járási Hivataloktól átvett szabálysértési eljárások száma 28 db volt 2020 évben.  

 

 

A nem rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtás száma 2 db, járási hivataltól 

átvett helyszíni bírság végrehajtás 2 db, bíróság által kiszabott büntetések végrehajtásának 

száma 59 db, járási hivataltól átvett bíróság által kiszabott büntetések végrehajtásának 

száma 58 db, végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyek száma 8 db, míg a 

járási hivataltól átvett végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyek száma 11 db 

volt a 2020. évben 

Az ügyiratok átvétele a járási hivataloktól probléma mentesen lezajlott.  A helyszíni bírság 

végrehajtására tárgyévben 624 db ügyirat érkezett.  
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Engedélyügyi szakterület, fegyver engedélyügy 

 

A 2020-as évben 138 db fegyvertartási engedélyt adtunk ki természetes személyek részére 

(129 db vadászati, 1 db szolgálati, 8 db sportlövészeti célú), illetve 15 db engedélyt jogi 

személynek. A tavalyi évben 33 db gáz- riasztó fegyverviselési engedély kérelem is kiadásra 

került. Európai fegyvertartási engedélyt egy alkalommal adtunk ki. Fegyver behozatali 

engedélyt 7 esetben, míg fegyver kiviteli engedélyt 2 esetben adtunk ki. 

 

Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység 

 

A személy- és vagyonőri igazolványok kiállítása akadálytalanul zajlott. Az ügyfél forgalom 

az előző évihez hasonlóan alakult enyhén csökkenő tendenciát mutatva. A vizsgált 

időszakban 78 db személy- és vagyonőri igazolvány és 1 db magánnyomozói igazolvány 

került engedélyezésre. Személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére 1 esetben adtunk 

ki működési engedélyt egyéni vállalkozónak. Hatósági bizonyítványt vagyonvédelmi 

rendszert szerelői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentés nem volt, 

magánnyomozói tevékenység végzésére sem került kiadásra.  

 

Pirotechnikai szakterület 

 

Kapitányságunkhoz új állandó forgalmazó helyet nem jelentettek be, jelenleg 1 forgalmazó 

van az illetékességi területünkön. Összesen 5 pirotechnikai termék felhasználásról kaptunk 

bejelentést, ezek közül 4 esetben végeztünk helyszíni ellenőrzést, a felhasználások –

tűzijátékok - rendben lezajlottak.  

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzés helyzete, folyamatban lévő programok és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenység értékelése 

 

 A Keszthelyi Rendőrkapitányságon két fő hivatásos és egy fő rendvédelmi igazgatási 

alkalmazott a Bűnügyi Osztály állományában végez bűnmegelőzési feladatokat.  

 

Bűnmegelőzési központi programjaink számos volt a tavalyi évben, a teljesség igénye nélkül 

részt vettünk: 

- a DADA, Ellen-Szer, Ovizsaru, Házhoz megyünk, Időskorúak sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megelőzése programokban, 

- a Félévi bizonyítvány – csellengő fiatalok, Ezer Lámpás Éjszakája – eltűnt gyermekek 

világnapja, Biztonságos Internet Napja, Mentsétek meg Gordont programokban,  

- a turisztikai szezonban, Police Café, BikeSafe, Kábítószer-ellenes Világnap 

programokban,  

- a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában,  

 

Kiemelt feladatainak közé tartozott a megelőző vagyonvédelem és az áldozatvédelemmel 

kapcsolatos feladatok hatékony végrehajtása is. 

A bűnmegelőzési egységünk segítséget kapott a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztályától. 
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8.2. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A 2020-as évben több alkalommal érkezett jelzés a kapitányságunkra családon belüli 

erőszakkal kapcsolatos jogsértésekről. Ezeket a jelzéseket a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kezeltük, továbbá működtetük a társhatóságokkal közös jelzőrendszeri 

tevékenységünket is. Ott ahol szükséges és indokolt volt éltünk az ideiglenes megelőző 

távoltartás elrendelésével. Az érintett illetékes Gyámhivatal a megelőzési kollégákat, 

szükség esetén az illetékes körzeti megbízottat a veszélyeztetett gyermek védelembevételi 

tárgyalására, esetmegbeszélésre meghívta.  

 

Kapitányságunkon külön áldozatvédelmi referens foglakozik áldozatvédelemmel, de a 

bűnmegelőzési egység is kapcsolatot tart a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület területi 

irodájával, a Vöröskereszttel, kormányhivatallal és több esetben végeztünk tájékoztató 

tevékenységet az áldozattá válás és az ismételt áldozattá válás megelőzése érdekében.  

 Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogai minden esetben 

érvényesültek az eljárások folyamán. A sértettek a jogaikra ki vannak oktatva, a szükséges 

tájékoztatásokat megkapják, az iratmegismerési jogaikat iratismertetés formájában 

biztosítjuk. Igényeiknek megfelelően az adataik zártan történő kezelését rendeljük el. Az 

áldozatvédelmi referens az értékelt évben összesen 6 esetet jegyzet fel az áldozatvédelmi 

naplóban, mindannyian azonnali pénzügyi segély iránti kérelem miatt fordultak az 

áldozatvédelmi szolgálathoz.  

 

8.3. A kábítószer prevenció helyzete 

 

A kábítószer prevenció érdekében az illetékességi területünkön működő keszthelyi és 

zalaszentgróti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkájában vettünk részt a tavalyi 

évben. Drogprevenciós koordinátori feladatokat láttunk el és főként fiatalok részére 

tartottunk drogprevenciós felvilágosító tájékoztatást. 

 

8.4. Megelőző vagyonvédelem 

 

A megelőző vagyonvédelmi tevékenységünket lakossági előadásokon, kitelepüléseken, 

többek közt a Házhoz megyünk, Police Café, BikeSafe programok végrehajtásával, 

figyelemfelkeltő szórólapokkal, plakátkihelyezéssel, médiamegjelenésekkel, 

veszélyeztetett csoportok tagjainak személyes felkeresésével végeztük. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk a trükkös lopások, csalások és a turisztikai szezonban a strandlopások 

megelőzésére. 

 

8.5. Baleset- megelőzési tevékenység 

 

A Keszthelyi Városi Baleset-megelőzési Bizottság feladatait 2020. évben is a 

munkatervében foglaltak szerint hajtotta végre. A baleseti helyzetkép javítása, valamint 

azok bekövetkezési számának lehetőség szerinti csökkentése érdekében továbbra is fokozott 

balesetmegelőző tevékenységet folytattunk. A rendőrkapitányság közlekedésrendészeti 

szolgálati ága által végzett baleset-megelőzési tevékenység irányelvei 2020-ban is 

összhangban álltak az ORFK-OBB előírásaival, továbbá figyelembe vettük a közúti 

közlekedésbiztonsági helyzet változásait, valamint a szakmai tapasztalatokat.   

A rendőri baleset-megelőzés fő célja 2020-ban is az volt, hogy járuljon hozzá a személyi 

sérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott 

balesetek számának további csökkentéséhez. 
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2020-ban a közúti ellenőrzéseket és a preventív tevékenységet alapvetően a leggyakoribb, 

illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő közúti tragédiák létrejöttében 

meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányítottuk, így különösen a 

sebességtúllépésre, az ittas járművezetésre, a passzív biztonsági eszközök használatának 

elmulasztására, a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használatára. A legnagyobb 

kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseket preventív 

kampányokkal, sajtómegjelenésekkel egészítettük ki, növelve ezzel az ellenőrzések 

hatásfokát, tudatosítva a közlekedőkben a jogsértések veszélyeit. Felkérés alapján 27 

alkalommal, 1164 fő részére tartottunk balesetmegelőzési előadást. A hatóságunkhoz 

érkezett szakhatósági megkeresés alapján helyszínbejárásokon is részt vettünk.  

 

8.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése: 

 

Az "Iskola Rendőre" program aktuális tanévre kiadott feladattervben meghatározott 

feladatait a Keszthelyi Rendőrkapitányság végrehajtotta. Az érintett 19 iskolában 19 iskola 

rendőr látja el az iskola rendőri feladatokat. Az intézmények vezetőivel felvették a 

kapcsolatot az "Iskola rendőrei". Az intézmények többségében pozitív hozzáállást 

tapasztaltunk, miszerint részt kívánnak venni a meghirdetett programban. A tanév 

megkezdése előtt, illetve az azt követő időszakban is folyamatosan értékeljük, illetve 

elemezzük az "Iskola rendőrökkel" azoknak az oktatási intézményeknek a listáját, melyek 

frekventált környezetben, viszonylag forgalmas utak, útszakaszok környezetében 

találhatók. 

 

 

9. Együttműködés 

 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetői és munkatársai a 2020-as évben is kiemelt 

figyelmet fordítottak azokra a szervezetekre melyek munkánkat segítették, illetve 

hatékonyabbá tették. Az együttműködés terén két fő stratégiai partnerünk továbbra is az 

önkormányzatok és a polgárőrség volt. A rendőrséghez hasonlóan az említett szervezetek 

elsődleges (polgárőrség) illetve egyik (önkormányzat) feladata a közbiztonság fenntartása, 

javítása. Együtt, közösen jogszabályból fakadó alapfeladatunk sokkal eredményesebben, 

hatékonyabban volt megoldható. Együttműködőink közül kiemelkedő a Gyenesdiás község 

önkormányzati képviselő-testületével való kapcsolattartás. Nincs olyan probléma, vagy a 

közbiztonságot érintő kérdés melynek megoldásában ne tudnánk együtt dolgozni, vagy 

amelyre ne találnánk megoldást. Az elmúlt év folyamán a kapitányságvezető igyekezett 

személyesen felkeresni a területén lévő települések polgármestereit, problémáik feltárása 

és a rendőrség segítségének felajánlása érdekében. Ezt a helyben működő állami és 

önkormányzati szervek, civil, de a rendőrség munkáját segítő vagy azt igénylő civil 

szervezetek, oktatási intézmények, jelentősebb vállalkozások vonatkozásában is megtette. 

 Jó kapcsolatot ápolunk továbbá a Keszthelyi Járási Ügyészség, valamint a Keszthelyi 

Járási Bíróság vezetőivel és munkatársaival, továbbá a társszervek és hatóságok 

képviselőivel és munkatársaival is. Az ügyészség vezetőjével és a bíróság elnökével 

rendszeres személyes egyeztetést és megbeszélést tartottunk. 
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság személyi állománya 

a 2020. évben a tőle elvárt, számára meghatározott feladatokat végrehajtotta. A napi 

szolgálati tevékenység, a különböző biztosítási feladatok, a jogsértésekre való reagálás, a 

közlekedési események kezelése jog-, és szakszerűen történt.  

 A 2020. évben meghatározott legfontosabb céljainkat teljesítettük, azokat az év során szem 

előtt tartottuk, megvalósulásukat folyamatosan monitoroztuk, és az esetleg felmerülő 

korrekciókat végrehajtottuk. Ebben az évben sem történt semmilyen kiemelkedő jogi vagy 

tárgyi súlyú továbbá közérdeklődésre fokozottan számot tartó bűncselekmény. 

 A közterületen szolgálatot ellátó állomány reagálását, érzékenységét növeltük és 

megakadályoztuk, hogy a bűncselekmények, közterületi jogsértések száma érdemben 

változzon. 

 

A 2021. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink: 

 

1. A COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatosan a rendőrségre háruló feladatoknak a 

további hatékony és eredményes kezelése, végrehajtása. 

2. A pandémiás helyzet enyhülésének következtében a hirtelen meginduló és nagyobb 

számú állampolgárokat vonzó turisztikai szezonban, illetve az azt körülvevő 

időszakban megjelenő rendőri feladatoknak az eredményes végrehajtása, a különböző 

rendezvények zavartalan lefolyásának biztosítása. 

3. A bűncselekmények számának szinten tartása, lehetőség szerint további csökkentése. 

4. Az elért nyomozási és felderítési eredményesség megtartása, további növelése. 

5. A bűntetőeljárások gyorsítása, az ügyfeldolgozási idő javítása. 

6. Stabil, aktív és hatékony közterületi jelenlét fenntartása, működtetése. 

7. Fokozott fellépés a közlekedési jogsértők ellen, különösen az ittasan járművet vezetők 

és a sebességet túllépők ellen. 

8. Az állomány oktatása, képzése, nevelése, az irányított önképzés rendszerének 

kialakítása. Az állománymegtartó szerepünk további erősítése, az állomány 

motiválása. 

9. Célunk, hogy a 2021-es év során a meghatározott és hatáskörünkbe tartozó 

feladatainkat a lehető legmagasabb színvonalon elvégezzük, amelyhez 

elengedhetetlenül szükséges az új eszközöknek, módszereknek, innovációknak a 

kidolgozása és bevezetése. 

10. Kiemelt célunk a már kiépített jó együttműködés és kapcsolat további fenntartása és 

tovább erősítése az önkormányzatokkal, a polgárőrséggel, az igazságszolgáltatással, 

a közigazgatási szervekkel, a társzervekkel, a helyi lakossággal, valamint minden 

olyan más szervvel, szervezettel, akiknek fontos szerepük van a stabil és 

kiegyensúlyozott bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzet 

fenntartásában. 

 

 

Keszthely, 2021. november 10.  

 

 

Pénzváltó József c. r. alezredes 

őrsparancsnok 

 
Melléklet: statisztikai adatok 
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Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Embercsempészés

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Súlyos testi sértés

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Halált okozó testi sértés

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Kiskorú veszélyeztetése

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján
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Felderítési eredményesség (%)
%db
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Felderítési eredményesség (%)

%db
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Felderítési eredményesség (%)
%db
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Felderítési eredményesség (%) %db



1. sz. melléklet

Garázdaság Önbíráskodás

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapjánaz ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Lopás*

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is
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Nyomozáseredményességi mutató (%)

Felderítési eredményesség (%) %db
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Felderítési eredményesség (%) %db
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Felderítési eredményesség (%) %db



1. sz. melléklet

Személygépkocsi lopás

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Zárt gépjármű-feltörés

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Lakásbetörés

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Rablás

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi RendőrkapitányságGyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Bűncselekmények száma

Nyomozáseredményességi mutató (%)

Felderítési eredményesség (%) %db
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1. sz. melléklet

Orgazdaság

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rongálás

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Kifosztás 

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Zsarolás

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság
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Felderítési eredményesség (%) %db
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1. sz. melléklet

Cserbenhagyás

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Jármű önkényes elvétele

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság

Segítségnyújtás elmulasztása

az ENyÜBS 2010-2020. évi adatai alapján

Gyenesdiás  /  Keszthelyi Rendőrkapitányság
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 2. sz. melléklet

Biztonsági intézkedések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Végrehajtott elővezetések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve
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 2. sz. melléklet

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Büntető feljelentések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve
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Szabálysértési feljelentések száma

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)
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 2. sz. melléklet

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

6
60

3

7
54

7

8
05

9

8
48

9

9
47

9

10
35

5

9
66

8

8
90

5

7
59

3 10
62

1

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év

51
33

9

56
49

3

51
89

1

59
04

4

75
46

1

89
71

6

81
26

9

72
95

7

63
20

5

75
14

5

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

100 000

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év

39
5

29
2 36

1

28
3

26
4

22
8

20
0

18
0

20
0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év2020. év

28
,5

7

14
,1

6 25
,0

0

30
,7

1

32
,3

2 45
,7

9

30
,2

8

31
,4

0 45
,0

5

0
5

10

15

20

25

30

35

40

45
50

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év2020. év



 2. sz. melléklet

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
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 2. sz. melléklet

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve
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 2. sz. melléklet

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
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 2. sz. melléklet

Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása

Megyei rendőr-főkapitányság neve
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Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
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Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2020. évek statisztikai kimutatása
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 2. sz. melléklet

2010-2020. évek statisztikai kimutatása
Megyei rendőr-főkapitányság neve

2010-2020. évek statisztikai kimutatása
Megyei rendőr-főkapitányság neve
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  T Á J É K O Z T A T Ó H O Z  

 

Gyenesdiás vízirendészeti, közbiztonsági helyzetéről és 

a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrőrs 2021. 

évi tevékenységéről 

 

 

 

 

A 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet alapján, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 

illetékességi területe a Balaton vízterülete a siófoki Sió zsilipig. Ezen belül a Keszthelyi 

Vízirendészeti Rendőrőrs működési területe a balatonmáriafürdői BAHART kikötőt és a szigligeti 

BAHART kikötőt képzeletben összekötő vonaltól, nyugatra eső, kb. 63 km2 nagyságú terület.  
 

Alapvető feladatunk – a 13/1996. BM rendelet alapján – a vízterület közbiztonságának, a vízi 

közlekedés rendjének biztosítása, a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése. A 

hajózási, a fürdőrendészeti, a halászati (horgászati), a szabad vizek és annak parti sávja 

környezetvédelmére (vízminőség, állatvilág, természetvédelem) vonatkozó, a hajózási hatóság 

engedélyében és a hajózási létesítmények üzemeltetési szabályzataiban foglalt, az engedély-illetve 

a nem engedélyköteles hajózási tevékenység, továbbá a hajózási tevékenység korlátozásával 

kapcsolatos előírások betartatása, illetve ezek betartásának ellenőrzése. 

 

Tevékenységünk egész évben jelentkező, valamint szezonális feladatokból tevődik össze, melyet 

jelentősen befolyásolnak az adott terület adottságai. Gyenesdiáson 2 kijelölt fürdőhely, 2 

horgásztanya csónakkikötővel és 1 vitorláskikötő található. A település lélekszáma az 

idegenforgalmi szezonban többszörösére duzzad, mely a vízirendészeti munkára is kihatással van. 
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A korábbi évek tapasztalatai alapján a nyári időszakban 10 óra és 22 óra közötti időben 

folyamatos szolgálatot láttunk el. A kiemelt rendezvények során, illetve a meteorológiai 

előrejelzések alapján, ha nagyobb vihar volt várható az éjszakai órákban, akkor ezen időszakon túl, 

napi 24 órában is tudtunk szolgálatot biztosítani, de a szezon minden napján erre nem volt szükség. 

Feladatainkat 6 fővel, 2 hajóval és 1 gépkocsival végeztük. 

Az idegenforgalmi csúcsszezon megindulása, a tömegek megjelenése előtti időszakban a 

Balatonon elvégeztük a kijelölt fürdőhelyek és kikötők ellenőrzését, továbbá a legtöbb csónak, vízi 

sporteszköz illetve vízibicikli kölcsönzőnél a Hajózási Szabályzat és a fürdőrendészeti szabályok 

figyelembevételével ellenőrző, propaganda előadásokat tartottunk, valamint magyar, német és 

angol nyelvű ismeretterjesztő szórólapokat helyeztünk el.  

  

A vízbefulladások megelőzése érdekében végzett munka ebben az évben is kedvező képet 

mutatott, melyet meg szeretnénk tartani, és minden sajtó megjelentést arra felhasználni, hogy a vízi 

baleseteket és vízbefulladásokat minél jobban csökkenteni lehessen.  

Gyenesdiás vízterületén 2021-ben vízbefulladás miatt nem történt haláleset.  

A Balatonon jelenlévő karitatív mentőegyesületekkel megelőzési és mentési célból – jogszabályi 

feltételek megléte esetén – együttműködési megállapodást kötött a Rendőrkapitányság. 

 

Gyenesdiás térségében a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrőrs tevékenységét az alábbiak 

jellemezték 2021-ben:  

 ismeretterjesztő (baleset megelőzési) előadások tartása gyerekeknek, hajósoknak, 

horgászoknak. 

 különféle bejelentésekre történő reagálás nádvágás, vízi jármű elsodródás, különféle tiltott 

horgász illetve halász eszközök találása, 

 vízi közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések miatt történő eljárások. 

 

Feladataink teljesítése során, a Balaton vízterületén, illetve annak partján egyaránt szolgálatot 

láttunk el, ez utóbbi kapcsán több esetben nem vízirendészeti jogsértés miatt is kezdeményeztünk 

eljárást. 

 

A BFKH Országos Közúti és Hajózás Hatósági Főosztály munkatársaival közös vízi közlekedés-

biztonsági, hajózási engedély köteles tevékenység fokozottabb ellenőrzésére, a Balatoni 

Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. képviselőivel pedig horgász ellenőrző, bűnmegelőzési akciókat 

szerveztünk. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival együttműködve 

kiemelt figyelmet fordítottunk környezetünk megóvására is.  

 

Mint minden évben, idén is komoly – az egész Balatont érintő – hajós, vizes rendezvények 

helyszíne volt a Balaton, amelyek biztosításában, ellenőrzésében nagy erőkkel vettünk részt.  

  

Tevékenységünk középpontjában azonban a rendészeti tevékenység mellett az életmentési 

feladatok állnak, hiszen az időjárási viszonyok függvényében minden évben jelentős számú mentést 

hajtunk végre, amelyet továbbra is alaptevékenységnek tekintünk. A mentési tevékenységre való 

felkészülés, a megelőzés és az életmentések végrehajtása során szorosan együttműködünk az 

Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumával, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósággal, és a Rádiósok Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesületével. 

 

Összességében elmondható, hogy a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrőrs 2021-ben a rá háruló 

jogszabályi kötelezettségek, illetve szakmai elvárások tükrében megfelelő teljesítményt nyújtott, 

sokat tett azért, hogy a Balatonra látogatók életét megóvja, a lehetséges baleseteket megelőzze és a 

vízirendészeti feladatkörbe tartozó jogszabályokat betartassa. 
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Jövő évben is – az ideivel megegyező feladatkörben – folytatjuk tevékenységünket.  

Fő célunk, hogy 2022-ben is jó színvonalon lássuk el vízirendészeti feladatainkat, és az eddig elért 

eredményeinket megtartsuk. 

 

 

Keszthely, 2021. november 08. 

 

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

  

 

                                                                                               Dr. Hetényi Marton Tamás r. őrnagy 

              őrsparancsnok  
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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő-testület! 

 
 

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Keszthelyi HTP) az 
egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban: Keszthelyi 
KvK) közvetlen irányítása alatt áll. A Keszthelyi HTP ellátja a Zalaszentgróti és a Sümegi 
Önkormányzati Tűzoltóságok (továbbiakban: ÖTP) szakmai felügyeletét. 

 
A Keszthelyi HTP a székhely településen kívül a Pacsai Katasztrófavédelmi Őrsön 

(továbbiakban: Pacsai KvŐ) működtet 24 órás készenléti szolgálatot. 
 

2020-ban a Keszthelyi HTP működési területén 347 beavatkozást igénylő esemény történt, 
131 tűzeset és 216 műszaki mentés.  
 

Tűzeset (jelzés): 
 

299 db 

- Beavatkozást igénylő 131 db 
- Téves jelzés 137 db 

- Kiérkezés előtt felszámolt 27 db 
- Utólagos 1 db 

- Szándékosan megtévesztő jelzés 3 db 
  
Műszaki mentés (jelzés): 

 

258 db 

- Beavatkozást igénylő 216 db 
- Téves jelzés 23 db 

- Kiérkezés előtt felszámolt 18 db 
- Szándékosan megtévesztő jelzés 1 db 

 
A településre vonatkozó 2020 évi vonulási adatokat a 1. sz. függelék tartalmazza. 
 
A tűz és káresetek felszámolása során a készenléti állomány, mind vezetői, mind beosztotti 
szinten megfelelően tevékenykedett. 

 
Technikai fejlesztés is történt 2020 évben, a Keszthelyi HTP egy VW Amarok típusú 
erdőtüzes gépjárművet, illetve egy mocsárjáró gépjárművet vett át a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. 
 

Az állomány oktatását az évente elkészített „Továbbképzési Terv” alapján végezzük. A 
terv összeállításánál elsődleges cél, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi 
körülményeket, veszélyforrásokat. Ilyenek például a területi elhelyezkedések, földrajzi 
viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, 
közlekedés terén bekövetkezett változások. Ezeken felül a legújabb beavatkozási módszerek, 
eszközök valamint a belső szabályzókban meghatározottak megismerésének is fontos szerep 
jutott. 
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A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati 
ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület a megfelelő fizikai 
állóképesség megszerzése és megtartása. A „Továbbképzési Terv” meghatározta, hogy 
naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre 
fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások megtartására is. 

 
A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben 

megtartottuk az ütemezés szerint, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány 
helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb 
munkavégzést, hozzájárulva az állampolgárok nagyobb biztonságához. 

2020. évben a Keszthelyi HTP állománya részére 30 helyismereti foglalkozás, 12 szituációs 
begyakorló-, 4 ellenőrző gyakorlat került megtartásra. 
 

A Keszthelyi HTP működési területén lévő 68 település esetében a műveletirányító tervek 
(továbbiakban: MT), valamint a 31 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: 
TMMT) folyamatosan pontosításra kerültek. 

A MT-k tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek szükségesek lehetnek olyan 
nagyobb káresemények felszámolásához, melyeket a helyi erők nem tudnak önállóan 
végrehajtani. TMMT-k azokra a létesítményekre készültek, amelyek a lakosság védelme, 
vagy tűzoltási és műszaki mentési szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás 
biztonságos végrehajtásában segítenek az irányító állománynak. 

A tüzivíz források ellenőrzését a vonatkozó előírások szerint hajtottuk végre, így 2020 
évben 104 tűzcsap ellenőrzését végeztük el. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv 
készül. A kisebb hiányosságokat az illetékes szolgáltatónak telefonon keresztül jelezzük. Az 
előző évek tapasztalata alapján a feltárt hibák gyorsan kijavításra kerülnek. A területünkön 
működő mindkét szolgáltatóval (DRV Zrt. Keszthelyi Üzemeltetési Üzemmérnökség, 
Keszthely Ivóvíz Üzemeltetési Üzemvezetőség, Zalavíz) harmonikus a kapcsolatunk. Az 
ellenőrzések célja a tüzivíz ellátás biztosításának és a GPS koordináták tényleges ellenőrzése. 

 
A Keszthelyi HTP működési területén tevékenykedő Zalaszentgróti ÖTP és Sümegi ÖTP 

10-10 településre vonul riasztásuk esetén. 
 
 
A Keszthelyi HTP 14 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) kötött 

együttműködési megállapodást. 2008-ban Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, 
Balatonszentgyörgy, Hévíz, Pacsa, illetve Vörs, 2012-ben Rezi, 2013-ban Sümeg és 
Zalagyömörő, 2015-ben Zalaszentgrót és Sümegcsehi 2016-ban Gógánfa települések, 2017-
ben a Zala-menti Kutató-mentő Csoport Egyesületével, valamint 2020-ban Zalaszántó 
településsel. Az egyesületek vállalták, hogy a településükön keletkező káreseményeken 
tevékenyen részt vesznek a tűzoltói munka segítésében. Az együttműködés jó színvonalú. A 
BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által az ÖTE-k támogatására közösen kiírt 
pályázatra az együttműködési megállapodást kötött egyesületek közül többen sikeresen 
pályáztak. 

 
A COVID19 járvány nem érintette szolgálatteljesítést, a napi szolgálati létszám egész 

évben tartható volt. 
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1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 

 Közreműködés katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton résztvevő fiatalok 
felkészítésében.  

 Lakossági tájékoztatók tartása szabadtéri égetésekről, tűzrakási és tűzgyújtási 
ismeretekről.  

 Közbiztonsági referensek felkészítése a tűzrakással és tűzgyújtással kapcsolatos 
ismeretekre.  

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések (kiemelve a közbiztonság, a 

lakossággal való kapcsolattartás és az önkormányzattal való együttműködés 

jelentőségét): 

 
 A Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén, katasztrófa-

védelmi közösségi szolgálat vonatkozásában a fogadóintézményekkel és oktatási 
intézményekkel határozatlan időre  öt együttműködési megállapodást kötött: a 
Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal, a 
Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal, a Hévízi 
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskolával, a Keszthelyi Vajda János 
Gimnáziummal, valamint a Zalaszentgróti Deák Ferenc Többcélú Oktatási Központtal. 
Az oktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodásokban 
foglaltaknak, a 2019/2020. tanévre érvényes, jóváhagyott általános levezetési tervnek, 
az oktatási intézményekkel történt egyeztetésnek és a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a tanév második félévében került sor a közösségi szolgálat teljesítésére. A 
tanévre vonatkozóan 1050 teljesített óraszám alapján 42 igazolás került kiadásra a 
közösségi szolgálatot teljesítők számának megfelelően.  

 Közbiztonsági referensek felkészítésére a tűzrakással és tűzgyújtással kapcsolatos 
ismeretek bővítésére a 2020. III. negyedévi továbbképzésen került sor. 17 fő részére 
elektronikus úton került kiküldésre a továbbképzési anyag. 

 A közbiztonsági referensek által a lakosság tájékoztatását minden esetben kérjük, 
számukra lakosságtájékoztató anyagok kerülnek  kiküldésre. 

 

A következő év feladatai: 
 

 A kor kihívásainak megfelelve fejlesztjük tovább a beavatkozó hivatásos állomány 
elméleti és gyakorlati felkészültségét. 

 Erősítjük az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai 
feladatellátását. 

 Tájékoztató tevékenységet folytatunk a lakástüzek, CO mérgezések, valamint a 
szezonális tüzek megelőzése érdekében. 

 Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a különleges jogrendi időszakokban ellátandó 
polgári védelmi feladatok tervezésére, szervezésére. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!  

Csatolva:  1.sz. függelék: településre vonatkozó statisztikai adatok 
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Település Esemény típus Helyszín típusa
Vörs Tűzeset
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Felsőpáhok Tűzeset
Sármellék Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Zalaszentgrót Tűzeset Ipari, termelési létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Zalaszentgrót Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Nemesrádó Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Nemesrádó Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Közút
Alsórajk Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset Közút
Zalaszentlászló Tűzeset Szabad terület
Cserszegtomaj Tűzeset
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Szentgyörgyvár Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Esztergályhorváti Műszaki mentés Közút
Várvölgy Műszaki mentés Közút
Alsópáhok Műszaki mentés Közút
Alsópáhok Műszaki mentés Közút
Zalaapáti Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Közút
Hévíz Tűzeset
Zalaszántó Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Gyenesdiás Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Tűzeset Vendéglátó létesítmény
Alsópáhok Műszaki mentés Közút
Bókaháza Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Sármellék Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület
Balatongyörök Tűzeset
Balatonszentgyörgy Műszaki mentés Közút
Balatongyörök Tűzeset
Zalaszántó Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Tűzeset
Gyenesdiás Tűzeset
Pacsa Műszaki mentés Közút



Balatonszentgyörgy Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Tárolási létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Művelődési létesítmény
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pölöskefő Műszaki mentés Közút
Sármellék Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Nevelési-, oktatási létesítmény
Nemesbük Műszaki mentés
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés
Balatonszentgyörgy Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Szentpéterúr Műszaki mentés Közút
Zalaapáti Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Zalaszántó Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Várvölgy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Szentpéterúr Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Rezi Műszaki mentés Közút
Esztergályhorváti Műszaki mentés Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Szentpéterúr Műszaki mentés Szabad terület
Várvölgy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Szentpéterúr Műszaki mentés Közút
Várvölgy Műszaki mentés Egyéb
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Rezi Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Nemesbük Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Nemesbük Műszaki mentés Egyéb
Hévíz Műszaki mentés Egyéb
Nemesrádó Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Műszaki mentés Egyéb
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Alsópáhok Műszaki mentés
Cserszegtomaj Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pölöskefő Műszaki mentés Közút
Várvölgy Tűzeset Szabad terület
Hévíz Tűzeset Szabad terület
Zalaapáti Tűzeset Otthon jellegű létesítmény



Balatongyörök Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Közút
Balatonberény Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Kilimán Tűzeset Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés
Vindornyafok Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület
Hévíz Tűzeset
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Pölöske Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Szentgyörgyvár Műszaki mentés Közút
Hévíz Tűzeset
Zalaszántó Műszaki mentés Közút
Sármellék Műszaki mentés
Keszthely Műszaki mentés Nevelési-, oktatási létesítmény
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Zalaszentmihály Műszaki mentés Közút
Zalaigrice Műszaki mentés Közút
Balatonszentgyörgy Tűzeset
Karmacs Műszaki mentés Közút
Zalaszántó Műszaki mentés Közút
Pacsa Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset
Balatonberény Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset Egyéb
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Tűzeset
Cserszegtomaj Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Szentpéterúr Tűzeset
Pacsa Tűzeset
Hévíz Tűzeset Szálloda jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset Egyéb
Keszthely Tűzeset
Zalacsány Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Zalaapáti Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Gyenesdiás Tűzeset
Gyenesdiás Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Sümegprága Tűzeset Szabad terület
Vállus Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény



Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Sármellék Tűzeset Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Gyenesdiás Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Zalaszántó Tűzeset Tárolási létesítmény
Balatongyörök Tűzeset Egyéb
Vállus Műszaki mentés Ipari, termelési létesítmény
Pacsa Tűzeset Szabad terület
Dióskál Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Dióskál Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Zalaszentgrót Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Balatongyörök Tűzeset Szabad terület
Pacsa Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Hévíz Tűzeset
Zalaapáti Tűzeset
Misefa Műszaki mentés
Alsórajk Tűzeset Szabad terület
Zalacsány Műszaki mentés Közút
Kerecseny Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Sümegcsehi Tűzeset Szabad terület

Keszthely Tűzeset Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény
Rezi Tűzeset Szabad terület
Nemesbük Tűzeset Szabad terület
Egeraracsa Tűzeset Szabad terület
Zalacsány Tűzeset Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Sármellék Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Szentpéterúr Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Zalaapáti Tűzeset Egyéb
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Felsőrajk Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Dióskál Tűzeset Szabad terület
Várvölgy Tűzeset Szabad terület
Balatonszentgyörgy Tűzeset
Alsópáhok Tűzeset Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény



Vonyarcvashegy Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Gyenesdiás Tűzeset
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Cserszegtomaj Műszaki mentés
Hévíz Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Hévíz Tűzeset Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Zalaigrice Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Vörs Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Vonyarcvashegy Tűzeset
Pölöske Műszaki mentés Közút
Sármellék Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Zalaapáti Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Balatongyörök Műszaki mentés Közút
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset Egyéb
Pacsa Tűzeset Egyéb
Vindornyalak Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Balatonszentgyörgy Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Hahót Műszaki mentés Közút
Pacsa Tűzeset Egyéb
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Balatonberény Műszaki mentés Közút
Balatonberény Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset
Pölöske Műszaki mentés Közút
Gyenesdiás Tűzeset
Alsópáhok Tűzeset
Keszthely Tűzeset Közút
Karmacs Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Alsópáhok Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Egeraracsa Műszaki mentés Szabad terület
Zalaapáti Tűzeset
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény



Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Nemesrádó Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Közút
Felsőpáhok Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Zalaapáti Tűzeset
Balatongyörök Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Balatonberény Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Közlekedési létesítmény
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Közút
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Közút
Nemesbük Tűzeset Szabad terület
Cserszegtomaj Műszaki mentés Közút
Hahót Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset Közút
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset Szabad terület
Hévíz Tűzeset
Zalacsány Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Cserszegtomaj Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Gyenesdiás Műszaki mentés Egyéb
Keszthely Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Hévíz Tűzeset
Alsópáhok Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Sport létesítmény
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Nevelési-, oktatási létesítmény
Keszthely Műszaki mentés
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Közút
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Hévíz Tűzeset



Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Várvölgy Tűzeset Szabad terület
Alsópáhok Tűzeset
Zalaszántó Műszaki mentés Közút
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Balatongyörök Műszaki mentés Szabad terület
Pacsa Műszaki mentés Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Sármellék Műszaki mentés Közút
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Alsópáhok Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Kisgörbő Tűzeset Közlekedési eszköz
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset
Balatonberény Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Gyenesdiás Műszaki mentés Közlekedési eszköz
Sármellék Műszaki mentés Közút
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Közlekedési létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Közút
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pölöske Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Várvölgy Tűzeset Szabad terület
Vonyarcvashegy Műszaki mentés
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Építkezési terület
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Zalacsány Műszaki mentés Közút
Hévíz Tűzeset
Cserszegtomaj Műszaki mentés Építkezési terület
Hévíz Tűzeset
Cserszegtomaj Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset
Balatonberény Műszaki mentés
Keszthely Tűzeset



Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Vörs Tűzeset Szabad terület
Alsórajk Műszaki mentés
Balatonszentgyörgy Tűzeset
Egeraracsa Műszaki mentés Közút
Zalaszabar Műszaki mentés Közút
Hévíz Műszaki mentés Közlekedési eszköz
Orosztony Műszaki mentés Közút
Szentgyörgyvár Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Gelse Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Magyarszerdahely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Újudvar Műszaki mentés
Gelse Műszaki mentés Egyéb
Magyarszerdahely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Műszaki mentés
Zalavár Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Nagygörbő Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Dióskál Tűzeset Ipari, termelési létesítmény
Gyenesdiás Műszaki mentés Közút
Balatongyörök Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Marcali Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Közút
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Szabad terület
Hévíz Tűzeset
Óhíd Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Vendéglátó létesítmény
Balatonkeresztúr Tűzeset
Keszthely Tűzeset Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Alsópáhok Tűzeset
Balatonberény Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Szentpéterúr Tűzeset Szabad terület
Nemesbük Tűzeset
Alsópáhok Tűzeset Szabad terület
Keszthely Műszaki mentés
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény



Keszthely Műszaki mentés
Zalaapáti Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Tűzeset Ipari, termelési létesítmény

Keszthely Műszaki mentés Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Zalacsány Műszaki mentés Egyéb
Zalaszántó Műszaki mentés Szabad terület
Vonyarcvashegy Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Közút
Hévíz Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Közút
Rezi Műszaki mentés Vendéglátó létesítmény
Sármellék Műszaki mentés Közút
Gyenesdiás Tűzeset
Dióskál Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Balatongyörök Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset Ipari, termelési létesítmény
Alsópáhok Műszaki mentés Közút
Balatonszentgyörgy Tűzeset Szabad terület
Gyenesdiás Műszaki mentés Közút
Pacsa Tűzeset
Pacsa Tűzeset
Gelse Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Felsőpáhok Műszaki mentés
Pacsa Tűzeset
Keszthely Tűzeset Ipari, termelési létesítmény
Keszthely Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Sármellék Műszaki mentés Közút
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Hévíz Tűzeset
Balatonberény Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Zalavár Tűzeset Szabad terület



Balatonberény Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Nevelési-, oktatási létesítmény
Zalaapáti Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Zalaapáti Tűzeset Közút
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Kisgörbő Tűzeset Egyéb
Várvölgy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset Szabad terület
Alsópáhok Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Keszthely Tűzeset Ipari, termelési létesítmény
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Várvölgy Tűzeset Szabad terület
Cserszegtomaj Tűzeset Szabad terület
Vonyarcvashegy Műszaki mentés
Keszthely Műszaki mentés Közút
Felsőrajk Tűzeset Közút
Hévíz Tűzeset
Cserszegtomaj Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Sármellék Tűzeset Szabad terület
Balatonszentgyörgy Tűzeset
Cserszegtomaj Tűzeset
Pacsa Tűzeset Ipari, termelési létesítmény

Keszthely Tűzeset Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény
Keszthely Tűzeset
Gyenesdiás Tűzeset
Zalaapáti Tűzeset
Hévíz Tűzeset Egyéb
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Szentpéterúr Tűzeset
Balatonberény Műszaki mentés Közút
Pacsa Műszaki mentés
Szentgyörgyvár Műszaki mentés Közút
Vonyarcvashegy Tűzeset
Pacsa Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatonberény Tűzeset
Alsópáhok Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Keszthely Tűzeset



Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Gyenesdiás Tűzeset Szabad terület
Gyenesdiás Tűzeset Szabad terület
Hévíz Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Nemesrádó Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Balatonszentgyörgy Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Rezi Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Zalacsány Műszaki mentés Szabad terület
Alsópáhok Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület

Keszthely Műszaki mentés Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény
Cserszegtomaj Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület
Dióskál Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Vindornyaszőlős Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Műszaki mentés Közút
Hévíz Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Keszthely Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Vonyarcvashegy Tűzeset
Karmacs Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Tűzeset
Zalaszentmihály Műszaki mentés Egyéb
Hévíz Tűzeset
Pacsa Tűzeset Tárolási létesítmény
Tilaj Műszaki mentés Közút
Felsőpáhok Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Közút
Zalaszántó Műszaki mentés Közút
Gyenesdiás Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Esztergályhorváti Műszaki mentés Közút
Keszthely Műszaki mentés Szálloda jellegű létesítmény
Pölöske Műszaki mentés Közút
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény



Keszthely Műszaki mentés Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Egyéb
Keszthely Műszaki mentés
Balatongyörök Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Vonyarcvashegy Tűzeset
Pötréte Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Gyenesdiás Tűzeset Szabad terület
Balatonszentgyörgy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Alsópáhok Tűzeset
Karmacs Tűzeset Szabad terület
Pacsa Tűzeset
Pacsa Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Közút
Rezi Műszaki mentés Egyéb
Alsópáhok Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Hévíz Tűzeset
Hévíz Tűzeset
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset
Zalaapáti Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Gyenesdiás Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Kerecseny Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Pacsa Tűzeset Mezőgazdasági létesítmény
Rezi Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Vonyarcvashegy Tűzeset Szabad terület
Karmacs Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Tűzeset
Felsőpáhok Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Balatongyörök Tűzeset Szabad terület
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Vállus Tűzeset Vendéglátó létesítmény
Pacsa Tűzeset
Zalaapáti Tűzeset
Keszthely Műszaki mentés Szabad terület
Pölöske Tűzeset Közút
Pacsa Műszaki mentés Közút
Karmacs Tűzeset



Keszthely Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Felsőpáhok Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Cserszegtomaj Műszaki mentés
Keszthely Tűzeset Szabad terület
Cserszegtomaj Műszaki mentés Közút
Keszthely Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Pacsa Tűzeset Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés
Vonyarcvashegy Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény
Keszthely Műszaki mentés Közút
Hévíz Műszaki mentés Otthon jellegű létesítmény



Kárpáti János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91.

Gyenesdiás Nagyközség Képviselőtestülete

Tájékoztatás

Szűkebb és tágabb környezetünkben az utóbbi két esztendőben meghatározó tényező
volt  a  koronavírus  járvány  jelenléte.  A  már  jól  kialakult  működést  –  csakúgy  mint  más
területeken  –  Intézményi  Tanácsunk  esetében  is  szétzilálta  a  járvány  miatti  intézkedések
betartása.  Nagyközségünk iskolája a járvány jelenlétén kívül még megküzdött  a bővítéssel
járó nehézségekkel is. A már csaknem befejezett beruházás a Nagyközség minden lakosát jó
érzéssel tölt el, hiszen több évtizedes igényt elégít ki ez a fejlesztés.

Igazgató  úrral  a  kapcsolattarás  a  nehézségek  ellenére  folyamatos  volt  mindvégig.
Tanácsunk azonban szem előtt  tartotta,  hogy a több helyen történő oktatás  jelentős  plusz
terheket  jelent  a  pedagógusoknak,  szülőknek,  gyermekeknek.  A  kibővült,  nagyszerű
intézmény birtokba vétele hamarosan megtörténik, remélhetőleg a járvány elleni védekezések
elhozzák a régi, kiegyensúlyozott működést.

Tisztelettel jelzem T. Képviselőtestület felé, hogy a Menő Menzák pályázat sikeresen
lezárult. A csaknem 20 millió forintot biztosító pályázat meghozta a kedvet újabb pályázati
lehetőségek  felkutatására.  Intézményi  Tanácsunk  támogatja  ezeket  a  törekvéseket.  Újabb
források hasznosak lennének a művészeti oktatás, a szaktantermi rendszer tárgyi feltételeinek
javításában.

Kiemelt  figyelmet  szentel  2022—től  az  Intézményi  Tanács  az  iskolában  folyó
hitoktatásnak.  Iskolánk  névadójára  való  megemlékezések,  családjával  való  kapcsolat
felelevenítése ismét helyet kell kapjon az intézmény életében. Fontos a nagyközség és iskolája
együttműködése különböző rendezvényeken, ünnepeinken.

Köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztathattam nagyközségünk Képviselőtestületét.
Kérem, észrevételeikkel, javaslataikkal keressenek bizalommal.

Gyenesdiás, 2021. november 20.

Varga Klára
   IT elnök
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ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó  soros  ülésére  az Önkormányzat  2022.  évi  belső  ellenőrzési  munkatervének
elfogadása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
(továbbiakban:  Mötv.)  119.§.(3)-(4)  bekezdései  írják  elő  az  államháztartási  szervezetek
gazdálkodásában belső kontrollrendszer kialakítását, melynek keretében gondoskodni kell
belső ellenőrzés működtetéséről is.

A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a költségvetési szervek
belső  kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: Bkr.) határozza meg a 3-10. §-ig terjedően.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 29. § (1) bekezdés szerint meghatározott kötelezettségnek
megfelelően az alábbiak szerint elkészítette Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2022.
évi belső ellenőrzési munkatervét. 

1. Belső ellenőrzési munkaterv megalapozási szempontjai

A Bkr. 31. § (1) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzési munkaterv a Gyenesdiás
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  által  110/2019.(XI.26.)  számon
elfogadott,  2020-2024.  évi  stratégiai  ellenőrzési  tervére  épülve,  az  abban
megfogalmazott indokrendszer szerint került meghatározásra.

A Bkr. 22. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak alapján a belső ellenőrzési vezető a
2022.  évi  belső  ellenőrzési  munkaterv  megalapozásához  végrehajtotta  az  2.  számú
melléklet szerinti kockázatelemzést.

A belső ellenőrzési munkaterv a Bkr. 31. § (2) bekezdése szerint a stratégiai ellenőrzési
tervben  és  a  kockázatelemzés  alapján  felállított  prioritásokon,  valamint  a  belső
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapszik.

A  belső  ellenőrzési  tevékenység  tervezése  a  Gyenesdiási  Közös  Önkormányzati
Hivatalra megszerkesztett, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatára is kiterjesztett és
általa elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv 3. fejezetében kialakított irányelvek és
módszertani útmutatók alapján került végrehajtásra. 

Mivel  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátása  társulás,  illetve  csatlakozás  keretében
történik,  a  belső  ellenőrzési  vezető  a  Bkr.  56.  §  (2)  bekezdésében  előírtak  alapján
figyelembe  vette  a  jegyző  3.  számú  mellékletben megfogalmazott  írásos  aktuális
véleményét  is  annak  érdekében,  hogy  a  társulási  közösségben  elvégzendő  belső
ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összhangban legyenek.
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2. Belső ellenőr munkakapacitása, tervezett ellenőrzések

A belső ellenőr (1 fő) társulási kapacitásának 2022. évi meghatározása:

Naptári napok száma: 365 nap

Egyéb
adminisztratív és

munkaszüneti
napok:

Ünnep és munkaszüneti napok -111 nap
Szabadság -30 nap
Szakmai továbbképzés -3 nap
2021. évi belső ellenőrzési beszámolók -5 nap
2023. évi éves belső ellenőrzési tervek -5 nap
Belső ellenőrzési kézikönyvek aktualizálása -3 nap

Ellenőrzésre fordítható munkanapok száma: 208 nap
Ebből:

2022. évre tervezett ellenőrzések erőforrás szükséglete 198 nap

Tartalék kapacitás soron kívüli ellenőrzésekhez 10 nap

A  belső  ellenőrzés  tervezett  2022.  évi  kapacitása  Gyenesdiás  Nagyközség
Önkormányzata tekintetében:

Település Ellenőrzések száma
Egy ellenőrzésre

fordított munkanap
Ellenőrzésre fordított

összes munkanap

Gyenesdiás 2 10 nap 20 nap

A  megalapozási  szempontok  és  a  kapacitás  meghatározása  alapján  Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata tervezett ellenőrzései 2022. évben:

Intézmény Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés típusa Jellege Ütemezés

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzata

Állami normatív 
hozzájárulások, 
támogatások kezelése

Szabályszerűségi
, Pénzügyi-
gazdasági

Téma 
ellenőrzés

2022. II. 
negyedév

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzata

Gépjármű üzemeltetés
felülvizsgálata

Szabályszerűségi
, Pénzügyi-
gazdasági

Téma 
ellenőrzés

2022. III. 
negyedév

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata 2022. évi  belső ellenőrzési  munkatervét  az
előterjesztés 1. számú melléklete részletezi teljes körűen.

A belső  ellenőrzési  munkaterv-javaslat  a  jogszabályban  meghatározott  szerkezetnek
eleget  tesz.  A  Bkr.  31.  §  (4)  bekezdésének  megfelelően  tartalmazza  a  tervezett
ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit, ütemezését, az ellenőrizendő időszakot,
a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti
egységek megnevezését, a tanácsadó tevékenységekre, a soron kívüli ellenőrzésekre, a
képzésekre, egyéb tevékenységekre tervezett kapacitásokat.

3. Belső ellenőrzési feladatellátás módja

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a
belső  ellenőrzési  feladatellátás  tekintetében  részt  vesz  a  Keszthely  és  Környéke
Kistérségi Többcélú Társulásban. 

2022.  évben  a  függetlenített  belső  ellenőrzési  feladatokat  a  Keszthely  és  Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla belső ellenőr látja el, aki
az 5115825 belső ellenőri regisztrációs számon van bejegyezve.
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Az előírt  szempontrendszerek  szerint  megtervezett  és  kialakított  munkatervvel  a  belső
ellenőrzés  betölti  alapvető  funkcióját,  miszerint  bizonyosságot  adó  és  tanácsadó
tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést,  a
tervezést,  gazdálkodást,  és  a  közfeladatok  ellátását  vizsgálva,  megállapításokat  és
javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat és a felügyeletére bízott intézmények számára.

A Mötv. 119. § (5) bekezdése határozza meg,  hogy a helyi önkormányzatra  vonatkozó
2022.  évi  belső  ellenőrzési  tervet  a  képviselő-testületnek  2021.  december  31-ig kell
jóváhagynia.

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az előzőek és a Bkr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti meghatározás alapján kérem,
hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési munkatervét
az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat 

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés  1. számú
melléklete szerint elfogadja.

2. A munkaterv  előírásait  2022.  január  1-től  2022. december  31-ig kell  alkalmazni.  A
Képviselő-testület felhatalmazza Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét,
hogy az ütemtervek időrendjétől  a  szükségleteknek megfelelően eltérhet.  Az eltérés
indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről  szóló beszámolóban tájékoztatni  kell  a
Képviselő-testületet.

3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási
megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

Gyenesdiás, 2021. november 19.

Gál Lajos 
polgármester

Az előterjesztésért felelős: 

Czibor Zoltánné
jegyző

Az előterjesztést készítette: 

Szabó Béla
belső ellenőrzési vezető 
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
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1. számú melléklet

2022. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

1. Az ellenőrzött 
intézmény: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Az ellenőrzés tárgya:
Állami normatív hozzájárulások, támogatások igénylésének, 
elszámolásának felülvizsgálata

Az ellenőrzés célja:
Az igénybevétel és elszámolás megalapozottsága, 
szabályszerűsége

Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi, pénzügyi-gazdasági

Az ellenőrzés módszere:
Mintavétel alapján

Az ellenőrzött időszak: 2020. január 1-jétől 2022. március 31-ig 

Az ellenőrzés ütemezése: 2022. II. negyedév

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás

1 fő ellenőrnek 10 munkanap 

2. Az ellenőrzött 
intézmény: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Az ellenőrzés tárgya: Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata

Az ellenőrzés célja: A szabályozottság és a gépjármű üzemeltetés ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi, pénzügyi-gazdasági

Az ellenőrzés módszere: Mintavétel alapján

Az ellenőrzött időszak: 2020. január 1-jétől 2022. június 30-ig 

Az ellenőrzés ütemezése: 2022. III. negyedév

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 1 fő ellenőrnek 10 munkanap 
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2. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2022. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének
megalapozásához

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.  31.)  Korm.  rendelet (továbbiakban:  Bkr.)  29.  §  (1)  bekezdése  előírja  a  belső
ellenőrzési vezető számára, hogy folytasson le kockázatelemzést a belső ellenőrzési munka
megtervezése során, és ennek eredményeképpen tegyen javaslatot az Önkormányzat éves
ellenőrzési tervére.

Az alábbi kockázati felülvizsgálat a következőket tartalmazza:

I. Kockázatok elemzése, értékelése, kockázatkezelés folyamatainak feltárása

II. A stratégiai kockázatelemzés változásainak 2022. évi felülvizsgálata

III. A belső ellenőrzés 2022. évi tervezését jellemző prioritások

1. Kockázatok elemzése, értékelése, kockázatkezelés folyamatainak feltárása

Külső környezeti kockázatok: 

Hosszabb távon, és esetleg időközönként módosuló formában, valamint tartalommal
hatnak,  és  függetlenek  az  önkormányzat  működésétől.  A  költségvetési  szervnek
ugyan nincs rájuk befolyása, de bekövetkezésükre a vezetés megfelelő stratégiával
képes felkészülni, hatásaikat mérsékelni, és kivételes esetekben kiküszöbölni.

Belső működési kockázatok:

A költségvetési  szerv  működésének,  tevékenységének,  folyamatainak  rövidtávon
ható velejárói,  és  amelyek kiküszöbölése  vagy mérséklése  a  vezetéssel  szemben
támasztott követelmény. 

Kockázatok értékelése:

Bizonyos  típusú  kockázatok  (pénzügyi  kockázatok)  számszerűsíthetők,
értékelhetők.  Más  kockázatok  értékelésére  csak  szubjektívebb  értékmérés  áll
rendelkezésre. 

A kockázatok értékelése után az önkormányzat számára legjelentősebb kockázatok
tisztán  láthatóvá  válnak.  Minél  kevésbé  elfogadható  egy  kockázati  tényező
bekövetkezése, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a válaszlépések megtételére.

A legmagasabb prioritású kockázati tényezőket szükségszerű folyamatosan figyelni,
ellenőrizni, és az intézmények vezetésének magasabb szintjein foglalkozni velük.

Az önkormányzatot, a felügyelete alá tartozó intézményeket és az önkormányzati
hivatalt  meghatározott  célok érdekében hozták létre,  illetve,  hogy működésükkel
meghatározott célokat szolgáljanak. Ezek megvalósítása vagy teljesítése során olyan
tényezők  is  szerepet  játszanak,  amelyek  bekövetkezése  és  hatása  bizonytalan.
Bizonytalanságuk a szervezet működésének, felépítésének összetettségéből, illetve a
környezet  összetettségéből  és  kiszámíthatatlan  változásaiból  fakad.  Ezeket  a
bizonytalan tényezőket tekinthetjük kockázatnak. 
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Kockázat  az  önkormányzat  gazdálkodása  tekintetében  mindazon  elemek  és
események  bekövetkeztének  a  valószínűsége,  amelyek  hátrányosan  érinthetik  a
működést.  Kockázatot  jelentő  elemek  lehetnek  a  véletlenszerű  események,  a
hiányos  ismeret  vagy  információ,  az  ellenőrzés  hiánya  és/vagy  gyengesége  a
szervezetben. A kockázatoknak különböző fajtái vannak. Eredendő kockázat az a
kockázat, amely a szabálytalanságok vagy a szervezeti célok megvalósítása során
fellépő hibák előfordulásának kockázataként jelenik meg. Az ellenőrzési kockázat
az a kockázat, amely az eredendő kockázathoz tartozó kockázati tényezők meg nem
előzéséből, valamint a folyamatba épített belső ellenőrzés során fel nem tárt eredeti
kockázatok körébe tartozó kockázatok előfordulásából származik. A vezetés által a
kockázatokra adott válasz után fennmaradó kockázat a maradandó kockázat.

Kockázatok kezelése:

A  kockázatkezelés  feladata,  hogy  a  kockázatokra,  amelyek  lényegi  befolyással
lehetnek a szervezet célkitűzéseire, tudjon válaszolni a szervezet oly módon, hogy
lehetőség  szerint  elősegítse  a  szervezet  eredeti  céljainak  elérhetőségének,
teljesítésének  valószínűségét,  s  ezzel  egy  időben  minimálisra  csökkentse  az  ezt
veszélyeztető  tényezők  bekövetkeztének  esélyét,  lehetséges  hatását.  Magában
foglalja a kockázati tényezők meghatározását, azok bekövetkezéséből eredő hatások
felbecsülését,  majd  végül  a  kockázati  tényezőre  történő  reagálást.  A
kockázatkezelés  a  tervezés,  a  döntéshozatal,  a  végrehajtás  alapvető  része.  A
kockázatkezelést  minden  folyamatba  be  kell  ágyazni,  mert  a  kockázatkezelés
elsősorban a szervezet feladatellátását támogató belső folyamat.

A  kockázatkezelés  folyamatait  egészíti  ki  a  kommunikáció  és  tájékoztatás,  a
szervezet kapcsolatai, a szervezet környezete.

A  kockázat  felmérési-kezelési  folyamat  első  lépése  az  önkormányzat  stratégiai
célkitűzéseit megismerni, és azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetőség érdekében
érdemes  ezek számát,  minimálisra  szorítani  (legfeljebb  10).  Ez  az  egyszerűsítés
megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok elemzését, azonosítását.

A  kockázatkezelés  stratégiai  szemléletű  megközelítésének  kulcsa  a  kockázatok
beazonosítása az önkormányzat fő célkitűzéseinek tükrében. A kockázatvizsgálat az
előző  időszakokban  végrehajtott  belső  ellenőrzések  során  a  szervezetek  érintett
területeinek  munkatársaival  folytatott  interjúra,  illetve  a  belső  szabályzatok,
eljárásrendek  áttekintésére  alapszik,  amely  alapján  meghatározható  az
önkormányzat minden egyes tevékenységéhez rendelhető kockázat. A kockázatok
forrásait  tekintve,  az  önkormányzat  külső  és  belső  kockázatokkal  szembesül.  A
kockázatkezelés  feltétele,  hogy a  releváns  kockázatokat  meg lehessen  állapítani,
mérni, és a válaszlépéseket meghatározni. 

2. A stratégiai kockázatelemzés 2022. évi felülvizsgálata

Kockázatok stratégiai elemzése:

A  stratégiai  ellenőrzési  terv  kockázatelemzése  során  megállapításra  kerültek  a
prioritások. A terv elkészítése előtt kockázati szempontból rangsorolásra kerültek a
szervezet  tevékenységei,  és  az  ellenőrzések  súlypontja  a  kockázatos  területekre
összpontosult.

A  felmért,  majd  kiértékelt  kockázatok  tulajdonképpen  a  kockázatok  tényleges
kezelésének előkészítését jelentették. Ezekre alapozva került sor a belső ellenőrzés
stratégiai  tervezésére,  a konkrét lépésekre,  válaszreakciókra,  amelyek célja,  hogy
csökkentsék, illetve megszüntessék a fenyegetést jelentő kockázatokat, vagy éppen
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kihasználják  a  kínálkozó  lehetőségeket.  Az  önkormányzat  és  intézményeik  által
végrehajtott ilyen irányú intézkedés tulajdonképpen a belső kontroll részét képezi.

Kockázatnak tekintettünk minden olyan eseményt, cselekményt, mulasztást, egyéb
tényezőt,  amely  lényegi  befolyással  lehet  a  szervezet  célkitűzéseinek
megvalósítására.  Egy  kockázat  minden  esetben  két  összetevőből  áll:  az  egyik  a
bekövetkezés valószínűsége, a másik a bekövetkezése esetén kiváltott hatás, amely
további  súlyozásra  kerül.  A  kockázatelemzés  megfelelő  módszert  ad  az
ellenőrizendő terület kiválasztásához.

Kockázatok 2022. évre történő felülvizsgálata:

A stratégiai kockázatértékelés felülvizsgálata során megállapítható, hogy az időszak
elején  felállított  stratégiai  szempontrendszerben  nem  következett  be  jelentős
mértékűnek mondható változás, illetve nem merültek fel rendkívüli és soron kívüli
befolyásoló  tényezők.  Így  a  kialakított  ellenőrzési  struktúra  2022.  évre  vetített
elemei továbbra is indokoltak a kockázatelemzés tekintetében.

Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elemei eleget tesznek
részfeladatuknak, amely a stratégiai ellenőrzési tervben került komplexen kialakítva
és ütemezve.

Kockázati sorrend felállítása

nagyság súly
a b= 1…10 c= 1…5 d= 1…5 e f g

Külső fél által gyakorolt befolyás 2 2 1 4 27. ÁSZ ellenőrzések

Vezetői döntések, intézkedések 1 2 1 3 28. ÁSZ ellenőrzések

Munkatársak hatékony szakszerű 
munkavégzése

1 3 3 10 21. Humánerőforrás gazdálkodása

Kapcsolattartás intézményen belül 3 4 4 19 12. Átfogó gazdasági ellenőrzés

Kontrollok megbízhatósága 2 3 2 8 23. Belső ellenőrzés felülvizsgálata

Kölcsönhatás más rendszerekkel 7 5 4 27 4.
Közbeszerzési eljárás, Pályázati 
eljárás, Céljelleggel juttatott 
támogatások

Szabálytalanságok valószínűsége 3 3 3 12 19. Gazdálkodás szabályossága

Tárgyi és informatikai ellátottság 2 4 4 18 13. Átfogó gazdasági ellenőrzés

Állami támogatások és normatívák 
szabályszerű igénybevétele

7 5 5 32 1. Normatív hozzájárulások

Céljellegű önkormányzati támogatások 
felhasználása

7 5 4 27 4.
Céljelleggel juttatott 
támogatások

Pályázati források szabályos 
felhasználása

8 5 4 28 3. Pályázati eljárás

Közvélemény érzékenysége 8 5 4 28 3. Pályázati eljárás

Közbeszerzési eljárások 
szabályossága

9 5 4 29 2. Közbeszerzési eljárás

Elemi költségvetési beszámolók 
megbízhatósága

4 4 3 16 15.
Mérleg felülvizsgálat, Leltározás, 
Vagyongazdálkodás

Vagyonnal való megfelelő gazdálkodás 3 4 3 15 16.
Vagyongazdálkodás, Leltározás; 
Közművagyon gazdálkodás

Speciális területek, tevékenységek 
szabályos működése

1 1 1 2 29.

ÁFA kezelés gyakorlata, 
Élelmezés gazdálkodás, 
Gépjármű üzemeltetés, 
Választások, Szervezeti 
egységek ellenőrzése

Belső ellenőrzés működése 1 4 2 9 22. Belső ellenőrzés felülvizsgálata

Külső ellenőrzések által megállapított 
szabálytalanságok

3 2 1 5 26. ÁSZ ellenőrzések

Pontszám 
[b+(c*d)]

Sorrend
Ellenőrzésének tervezett 

témaköre
Kockázat

Bekövetkezés

Való-
színűsége

Hatása
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Kockázati sorrend felállítása

nagyság súly
a b= 1…10 c= 1…5 d= 1…5 e f g

Gazdasági környezet változása 3 2 2 7 24. Gazdálkodás elemzése

Jogszabályi környezet változása 8 4 4 24 7.
Átfogó gazdasági ellenőrzés, 
Gazdálkodás szabályossága

Bevételi-kiadási szintek változása 5 4 5 25 6. Átfogó gazdasági ellenőrzés

Működési költségek hatékony 
felhasználása

2 2 2 6 25. Gazdálkodás elemzése

Szervezeti változások (feladat, 
létszám)

5 4 4 21 10.
Átfogó gazdasági ellenőrzés, 
Gazdálkodás szabályossága

Pénzügyi szabálytalanságok kezelése 6 4 4 22 9.
Átfogó gazdasági ellenőrzés, 
Gazdálkodás szabályossága

Költségvetési előirányzat 
felhasználások, szerződéskötések

6 4 5 26 5.
Átfogó gazdasági ellenőrzés, 
Gazdálkodás szabályossága

Kintlévőségek, hátralékok kezelése 8 3 3 17 14. Önkormányzat saját bevételei

Folyamatba épített ellenőrzések 
elmaradása

7 3 2 13 18. Gazdálkodás szabályossága

Számviteli rögzítés elmaradása 3 4 5 23 8. Átfogó gazdasági ellenőrzés

Informatikai rendszer fejletlensége, 
hibája

2 4 4 18 13. Átfogó gazdasági ellenőrzés

Határidők be nem tartása 3 4 4 19 12. Átfogó gazdasági ellenőrzés

Létszámgazdálkodás, munkaerő 
fluktuáció

2 3 3 11 20. Humánerőforrás gazdálkodása

Szervezet működésének 
szabályozottsága

2 4 3 14 17. Gazdálkodás szabályossága

Szabályozás érvényesülése 8 4 3 20 11.
Átfogó gazdasági ellenőrzés, 
Gazdálkodás szabályossága, 
Mérleg felülvizsgálat

Pontszám 
[b+(c*d)]

Sorrend
Ellenőrzésének tervezett 

témaköre
Kockázat

Bekövetkezés

Való-
színűsége

Hatása

3. A belső ellenőrzés 2022. évi tervezését jellemző prioritások

Az önkormányzat  belső  ellenőrzési  munkatervének  kialakításánál  az  ellenőrzési
prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot a következő szempontok befolyásolják
és határozzák meg:

 A szervezeteknél korábban tartott és a tervezett vizsgált időszakok ellenőrzési
lefedettsége.

 A  magas  kockázatú  elemek,  illetve  rendszeresen  ismétlődő,  nagy  értékű
folyamatok gyakori ellenőrzése.

 Az  időszerű  ellenőrzési  témák  kialakításánál,  részletezésénél  a  környezeti
változások folyamatos figyelembevétele.

 Az  ellenőrizendő  területek  esetében  különös  figyelem  az  átláthatóság,
nyilvánosság, közérdek ellenőrzésének szempontjaira.

 A felső vezetés soron kívüli ellenőrzési igényeinek, javaslatainak lehetőség és
egyeztetés szerinti kielégítése.

 A hatékonyság és a gazdaságosság érdekében kialakított önkormányzati társulás
és  feladatellátás  keretében  megvalósítható  éves  ellenőri  kapacitások
figyelembevétele. 

Keszthely, 2021. november 9.

Szabó Béla
belső ellenőrzési vezető
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3. számú melléklet

JEGYZŐI VÉLEMÉNY

GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2022. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének
kialakításához

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.  31.)  Korm.  rendelet (továbbiakban:  Bkr.)  56.  §  (2)  bekezdése  írja  elő,  hogy
figyelembe  kell  venni  a  jegyző  írásos  véleményét az  önkormányzat  belső  ellenőrzési
munkatervének  összeállítása  során,  hogy  a  társulásban  elvégzendő  belső  ellenőrzési
feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolása megtörténhessen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-
(6)  bekezdései  előírják  a  jegyző számára  a  belső  kontrollrendszer  működtetését,  amely
biztosítja a rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül kötelesek gondoskodni a belső ellenőrzés
működtetéséről is, amelynek keretében végre kell hajtani a felügyelt költségvetési szervek
vizsgálatát is.
Az előbbi kötelezettségek segítése és támogatása érdekében a belső ellenőrzés aktuális éves
tervezésének  szempontjait  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  tervezett  ellenőrzési  programok
alapvetően kiszolgálják, és eleget tegyenek a következő elvárásoknak:

I. Vegyék  figyelembe  az  önkormányzat  elemzett  és  egymásra  épülő
szempontrendszer  szerint  kialakított  2020-2024.  évi  stratégiai  ellenőrzési
tervezését, annak ütemezett elemeit.

II. Támogassák  a  Bkr.  3-10.  §-aiban  tartalmilag  meghatározott  belső
kontrollrendszer  kiépítésének,  működtetésének  adott  évi,  időszakos
felülvizsgálatát, folyamatos javítási lehetőségeit.

III. Az időszakosan sorra kerülő ellenőrzések során irányuljanak a törvényesség,
átláthatóság, nyilvánosság, és a közérdek biztosításának megteremtésére.

Általánosan kiemelt ellenőrzési szempontok

– A törvények, rendeletek, a képviselőtestület rendeletei és határozatai megfelelően
kerültek-e végrehajtásra?

– A  költségvetési  szervek  által  ellátott  feladatok  és  a  pénzügyi-gazdasági  háttér
összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere
alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?

– A  gazdálkodás  törvényességét,  szabályszerűségét  biztosították-e  a  tervezés,  a
költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat
szabályszerűen végezték-e?

– A  feladatok  meghatározása,  a  költségvetés  egyensúlyának  helyzete,  a  bevételi
lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére
tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?

– A  gazdálkodás  szabályszerűségét  biztosító  belső  kontrollok  lehetővé  tették-e  a
szabálytalanságok,  hiányosságok,  gazdaságtalan  megoldások  időben  történő
feltárását, megelőzését?

9



– A számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati
rend és okmányfegyelem, az önkormányzati  vagyon nyilvántartása, számbavétele
megfelel-e az elvárásoknak?

– A  korábbi  ellenőrzések  által  feltárt  hiányosságok  megszüntetésére  hozott
intézkedések eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?

Kiemelt ellenőrzési területek, tevékenységek

– Pénzügyileg  a  legkockázatosabb  területnek  minősülnek  a  nagyobb  pénzigényű,
többnyire pályázati támogatással megvalósuló.

– A pályázati támogatások esetében fontos, hogy csak olyan beruházásra kerüljön sor,
amely elengedhetetlenül szükséges, és a saját erő megteremtése nem okoz túlzott
terhet az önkormányzatnak. Az ellenőrzés során a célszerinti, tényleges felhasználás
vizsgálatára kerüljön sor.

– A  létszámok  helyes  megállapítása  az  alapja  az  normatív  állami  támogatások
igénylésének,  nagy  hangsúlyt  kell  fektetni  a  felhasználások  jogszerűségére,  a
mutatószámok megfelelő alátámasztására.

– A céljelleggel átadott támogatások elszámoltatása (alapítványok, egyesületek. stb.),
a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának ellenőrzése is
kötelező feladat.

– A  közbeszerzési  törvény  előírásai  szerint  kötelező  a  közbeszerzések  belső
ellenőrzésének elvégzése is.

– Az intézmények közül azon területek élvezzenek elsőbbséget, ahol új feladat lévén,
kevés  tapasztalati  adattal  rendelkezünk,  illetve  a  legrégebben  ellenőrzöttek,
valamint ahol szükséges, ott az utóellenőrzések kapjanak elsőbbséget.

– A belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos elvárások érdekében javaslom
ellenőrzésének beépítését is az ellenőrzési tervekbe.

– Központi  (pl.:  kincstári,  állami  számvevőszéki)  ellenőrzések  megállapításainak
utóellenőrzése (intézkedési tervek végrehajtása).

A belső ellenőrzési  munkaterv  legfontosabb célja,  hogy az ellenőrzések segítsék elő az
állami  és  az  önkormányzati  saját  források,  valamint  az  önkormányzati  vagyon
felhasználásának átláthatóságát. A gazdálkodást végző Önkormányzati Hivatal által ellátott
tevékenység ellenőrzése mellett lássa el az intézményi felügyeleti jellegű ellenőrzést is. Az
ellenőrzési eljárásokat az államháztartási irányelvek és a nemzetközi ellenőrzési standardok
figyelembevételével kell kidolgozni.

Gyenesdiás, 2021. november 9.            

Czibor Zoltánné
jegyző

Gyenesdiási Közös
Önkormányzati Hivatal
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Tájékoztató a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület
tevékenységéről

 a Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testületének
2021.11.23-án. tartandó ülésére

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!

Gombos József vagyok, a GYHVE Közgyűlése által 2018-ban megválasztott elnöke.

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom Egyesületünk múltját, jelen életét és a
jövőre vonatkozó terveit.

 Egyesületünk története 1993 telén kezdődött, amikor a Polgármesteri Hivatal a
környezet  és  a  nádasok  védelme  céljából  megszüntette  a  korábban  szokásos,
nádasokban kialakított egyéni kikötőhelyeket. A csónakok ideiglenes elhelyezésére a
diási strand keleti oldalán biztosított lehetőséget, majd a képviselő-testület a strand
nyugati oldalára kikötő létesítését határozta el. Ezek kapcsán az akkori Polgármester
Úr,  Szalóki  Jenő  kezdeményezésére  1993.  április  03.-án  megalakult  23  fővel  az
önálló, helyi Gyenesdiási Horgász Egyesület. 

A 90-es években az egyesület népszerűsége, taglétszáma gyorsan növekedett,
ami  további  bővítéseket  igényelt.  1994-ben  tagsági  összefogással  60  csónak
fogadására  alkalmas  kikötőt,  stéget  és  közösségi  tároló  épületeket  hoztak  létre.
Későbbiekben a vízelvezető árok kibővítésével újabb 50 csónak elhelyezésére nyílt
lehetőség.  Ekkorra  a  taglétszám  már  115  főre  emelkedett,  de  az  igények  nem
csökkentek. 

2000-ben önkormányzati döntés alapján egy 138 helyes új kikötő és tanyaépület
létesítése  indult  el  az  alsó  gyenesi  területen.  A kikötőt  egy mocsaras szárazulat
kiszedésével és egy új behajózó csatorna építésével hozták létre. Az önkormányzati
beruházás  anyagi  forrásait  egy  5  MFt-os  pályázatból,  3  MFt-os  önkormányzati
támogatásból és a tagok 60 EFt-os egyéni befizetéséből biztosították.

 2003-ban a kikötőt az önkormányzat az Egyesület használatába adta. További
tagi befizetésből készült el a terület végleges parkosítása, bekerítése, valamint egy
kerti kiülő létesítése.

Sajnos  az  elkészült  kikötők  engedélyeztetési  eljárásai  mindig  valamilyen
nehézségekbe  ütköztek,  ezért  a  mai  napig  érvényes  használati  engedéllyel  nem
rendelkezünk. 

Azóta  eltelt  idő  alatt  a  kikötők  partfalai,  stégek  járófelületei  teljesen  tönkre
mentek,  balesetveszélyessé váltak.  Közben a hatósági  előírások is  megváltoztak,
szigorodtak, így a kikötők teljes felújítása elkerülhetetlen feladattá vált.  Erre 2015-
ben egy pályázat lett beadva, mely ugyan nem lett elutasítva, de nem is nyert 2021-
ig.



2018-ban a legrosszabb állapotban lévő diási tanya felújítása kezdődött el. Ennek
keretében  a  villamos  rendszer  kapacitásának  bővítése,  az  épületek  villamos
hálózatának  felújítása,  a  térvilágítás  helyreállítása,  a  biztonsági  kamerarendszer
kiépítése, valamint a kikötő árkok 55m hosszú járófelületeinek kiépítése, valamint a
híd megerősítése valósult meg saját erőből 1,2 MFt értékben.

2019-ben a gyenesi kikötő felújítása is megkezdődött saját forrásból, közel 2 MFt
értékben. Itt a víz felett lévő teljesen elkorhadt járófelületek lettek kicserélve. Ezek
már  az  új  előírásoknak  megfelelően  szélesebbek  lettek.  Ezzel  egy  időben  a
fafelületek  és  a  kerítések  is  teljes  lefestésre  kerültek.  Kicseréltük,  kibővítettük  a
térfigyelő kamerarendszert, valamint vásároltunk a területek karbantartására 1-1 db
fűnyíró traktor 1,2 Mft értékben. Megújult a nyilvántartási rendszerünk, beszámoztuk,
azonosítottuk  a  kikötőhelyeket,  így  sikerült  a  jelentős  közel  2  MFt-os  tagdíj
elmaradásokat  beszednünk.  A  többszöri  felszólítás  után  sem  fizetők  tagságát
töröltük, melyről értesítést kaptak. Az így megmaradt tagság létszáma 265 főről 233
főre csökkent.

2020-ban a gyenesi kikötő teljes partfalának kicserélésére került sor. Az elkészült
partfalak mentén új járófelületeket készítettünk és minden fa felületet lefestettünk. A
kivitelezés teljes költsége az árajánlatok alapján 20-30 MFt-ba került volna, melyet
sikerült jó szervezéssel, sok munkával és több tagunk nagy segítségével 5 MFt-ból
megoldanunk. Taglétszámunk 230 fő.

2021-ben az önkormányzattal  szorosan együttműködve a kikötő engedélyezési
eljárása indult meg. Ennek keretében a még meglévő hiányosságokat kellett pótolni.
Ki kellett építeni a terület megvilágítását, a kikötő bejáratának kikotrását és tábláinak
festését.

 Elkészültek az engedélyezéshez szükséges hivatalos felmérések, kikötői tervek.
Elkészíttettük a kikötő érintés védelmi, tűz és munkavédelmi szabályzatait, valamint
megalkottuk  a  kikötőrendet,  kamera  használat  szabályzatát  és  a  munkaköri
leírásokat. Megújítottuk weboldalunkat és elindítottuk facebook oldalunkat.

Több évi próbálkozás után sikerült az önkormányzatnak a vízügyi hozzájárulás,
bérleti  szerződés  megkötése  is.  Ezek  birtokában  a  Közlekedési  Hatóságnál
megindulhatott a használatba vételi eljárás, mely még jelenleg is folyik.

 A nyár folyamán az elektromos hálózat teljesítményének bővítésére és kilenc
kikötőhely  töltési  pontjának  kiépítésére  is  sor  került  2,3  MFt  tagi  befizetés
felhasználásával. 
Diási  tanyán  elvégeztük  a  kerti  kiülő  tetejének  újbóli  nádazását,  valamint  a  híd
szerkezetének megerősítését,  járófelületének kicserélését.  Sajnos ez a felújítás is
rövid  távú  lesz,  mert  a  híd  fő  tartóelemei,  csak  a  teljes  lebontással  lennének
cserélhetők. Gyakorlatilag egy új híd megépítése vált szükségessé.
További igényként jelentkezett, ezért építettük meg az új 5x1,5m-es vízparti stéget,
mely a kajakosok ki-be szállását könnyíti meg. 

Egyesületünk gazdálkodása

Gazdálkodásunk a Közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján történik. Összes
bevételünk a tagok befizetéséből származik. Sajnos az emelkedő árak miatt, minden
évben a tagdíjak jelentős emelése vált szükségessé. Tagjaink 2/3-a nyugdíjas, ezért



Őket kedvezményben részesítjük, illetve az emelésnél csak a szükséges mértéket
alkalmazzuk.
 Bevételünk 2020-ban elérte a 6,9 MFt-ot. Kiadásaink legnagyobb részét a két tanya
rezsiköltségei, a tanyagondnokok, könyvelőnk, és ügyintézőnk bére tette ki közel 4
MFt.-ot.  A  megmaradt  részből  2.5  MFt-ot  a  tanyák  karbantartására,  felújítására,
versenyek  rendezésére  fordítottunk,  illetve  500  EFt-ot  a  váratlan  kiadásokra
különítettünk el. Éves bevételeink, kiadásaink eredménye 2020-ban nem érte el az
500 EFt-ot.

Távlati terveink:

Gyenesi kikötő további fejlesztése
- Behajózó  csatorna  tisztítása,  szélesítés,  valamint  a  strand  felöli

partfalvédelem kialakítása.
- Bejárati fények, jelzések korszerűsítése, kiépítése
- Belső  medence  kikötőhelyeinek  újra  mérése,  kialakítása  új

kikötőoszlopokkal (az elkészült terveknek megfelelő méretben)
- Tanyaépület felújítása, igazi közösségi használatra való kialakítással
- Folytatni szeretnénk a kikötőhelyek elektromos töltőpontjainak kialakítását
- Mentőeszközök (gyűrű, csáklya) beszerzése

Diási kikötő munkái
- Járófelületek kialakítása a még hiányzó helyeken (50 m-en)
- A régi árok iszapkotrása, iszap elszállítása
- Híd további állagmegóvása
- Egy úszóstég beszerzése
- Malom árokban létesítendő új csónakkikötő előkészítő tervezése

Egyesületi élet:

Minden tavasszal nyílt, nem csak tagoknak szóló parti-, ősszel pedig csónakos
horgász  versenyt,  rendeztünk  egyenként  negyven  főt  meghaladó  létszámmal.
Nagyon népszerű az ezt követő bográcsozás, közös ebéd.

Nyári  időszakban  szinte  minden  héten  baráti  és  civil  szervezeteknek,
egyesületeknek  adunk  otthont  rendezvényeik  megtartására.  Egyre  több  csoport
érkezik a helyi óvodából, általános iskolából és a környék intézményeiből.

Támogatjuk a helyi turizmust 2-2 csónak bérlésének lehetőségével, bevezettük a
parti  tárolást  kajakok,  csónakok  és  kis  vitorlások  számára.  2021-ben  több,  mint
harmincan  vették  igénybe  ezeket  a  lehetőségeket.  Elég  nagy  érdeklődés  volt  a
horgászok  körében  a  szálláshelyek  iránt  is,  melyet  még  igazából  nem  tudtunk
kiszolgálni.

Kapcsolataink:

Sok  megkeresésnek  köszönhetően  jó  kapcsolat  alakult  ki  a  helyi  intézmények,
egyesületek  vezetőivel,  dolgozóival.  Helyet  biztosítunk  a  Vízi  Polgárőrség
járműveinek.



Részt vettünk a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt rendezvényén, kapcsolatban
vagyunk a halőrökkel.

A  Hivatal,  Képviselő-testület,  Polgármester  Úr,  kezdetektől  fogva  meghatározó
szerepet  töltött  be  az  Egyesületünk  életében,  támogatásában.  Kapcsolatunkat
egymás tisztelete, kölcsönös segítése jellemzi. Közösen alakítjuk ki távlati céljainkat,
valósítjuk meg elképzeléseinket. 

Végül szeretném megköszönni Egyesületünk érdekében tett eddigi munkájukat!

Gyenesdiás, 2021. november 19.

                                                                      

Gombos József
   GYHVE Elnöke 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/4976-74-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó  ülésére  a  „Gyenesi  Horgásztanya  bérleti  és  üzemeltetési  szerződése” című
napirend tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk és a Gyenesdiási Horgász és Vizisport Egyesület közötti szerződés lejárt.
Az új szerződés – amely Önkormányzatunk és a Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság által
már aláírt bérleti szerződésünk alapján készült – jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A  bérleti  szerződés  időtartama  határozott  15  év.  A  szerződés  az  1879/4.,  1879/2.,  és  a
012/18.  hrsz.-ú  (kivett  Balaton-tó)  hrsz.-t  érinti.  A  bérleti  díj  az  idei  évre  1.445.763  Ft-,
melyből időarányos része 322.838 Ft-. A bérleti díjat a Horgász Egyesület fizeti a megkötendő
szerződés alapján.
A jövő évben a bérleti díj az fogyasztói-árindex alapján valószínűleg emelkedni fog és minden
évben indexálásra kerül a szerződés időtartama alatt. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Horgász és
Vizisport  Egyesület  Gyenesdiás  1879/4,  1879/2  és  012/8  hrsz-ú  ingatlanokra
vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződést jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: Gyenesdiási Horgász és Vizisport Egyesület részére történő megküldésre 8 nap
Felelős: Samu Zoltán vezető főtanácsos

Gyenesdiás, 2021. november 15.

 Gál Lajos

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


polgármester



Okiratszám:

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)

amely létrejött egyrészről Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (8315 Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97., adószám: 15734491-2-20), képviseli Gál Lajos polgármester. mint bérbe adó, 

másrészről a  Gyenesdiási Horgász és Vizisport Egyesület  (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u.
97., adószám: 18951633-1-20, nyilvántartási szám: 20-02-0000896), képviseli Gombos József el-
nök, mint bérbe vevő (együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek-
kel:

Előzmény

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, mint bérbe adó 2021 októberében bérleti szerződést
kötött a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal a Gyenesdiás 1879/4 hrsz.-ú, 1879/2 hrsz.-ú in-
gatlanokra  és a 012/18 hrsz.-ú kivett  Balaton-tó ingatlanra.  Fent felsorolt  helyrajzi  számokon
Horgásztanyát és csónakkikötőt tart fenn Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Gyenesdiási
Horgász és Vizisport Egyesület üzemeltetésében.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a Gyenesdiási Horgász és Vizisport Egyesület közötti
bérleti szerződés lejárt.
A további együttműködés érdekében – mindkét fél egyértelmű szándéka alapján – jelen bérleti és
üzemeltetési szerződést kötjük.

Bérleti és üzemeltetési szerződés

1. Jelen bérbe adási szerződés hatálya az alábbi ingatlanokra terjed ki:
- Gyenesdiás 1879/4 hrsz.-ú ingatlan 159 m2

- Gyenesdiás 1879/2 hrsz.-ú ingatlan 4254 m2

- Gyenesdiás 012/18 hrsz.-ú ingatlan (kivett, Balaton-tó) 4348 m2

- mindösszesen: 8752 m2

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Éri Balázs e.v. tervező által készített
2021. június hónapban kelt Helyszínrajz.
Felek megállapítják és ennek alapján bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban „Nvt.”) alapján Gyenesdiás 012/18
hrsz.-ú ingatlan a kizárólagos nemzeti vagyonba tartozik, valamint a Gyenesdiás 1879/4
hrsz.-ú és a Gyenesdiás 1879/2 hrsz.-ú ingatlanok nemzeti vagyonba tartoznak ezért vo-
natkozik rájuk az Nvt. szerinti tilalmak és korlátozások,  továbbá a Gyenesdiás 012/18
hrsz-ú ingatlan Natura2000 terület.
Jelen szerződést Felek határozott időtartamra (15 év) kötik, a szerződés lejártának idő-
pontja: 2026. december 31.

2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban jelölt ingatlanok bérbeadása, kikötő üzemelteté-
se keretében csónakhelyként, kikötőstégként, belső hajómozgásra szolgáló térként illetve
kikötő szárazföldi területként – ahol egy horgásztanya és tároló épület található – való
használat  céljára  történik,  melyet  Felek  egyhangúan  elfogadnak,  mint  rendeltetésszerű
használatot.

3. Bérbe vevő a kikötő fejlesztését és üzemeltetését saját költségén és saját kockázatára vál-
lalja. Bérbe adó bérbe vevő tevékenységéből származó vagy azzal összefüggésben felme-
rülő  kárfelelősségét  és  bármilyen  mögöttes  felelősséget  mind bérbe  vevővel  szemben,
mind harmadik féllel szemben kizárja.

4. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartamának lejártát követően, amennyi-
ben a szerződés meghosszabbításra nem kerül, vagy bármely okból kifolyó megszűnését
követően az 1. pontban meghatározott ingatlanokat nem használhatja és köteles az eredeti
állapotot helyreállítani.



Felek a valóságnak megfelelően kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének időpont-
jában a mederben kikötő létesítmények találhatóak. Emiatt felek kijelentik, hogy eredeti
állapotként a nem jelen szerződés megkötése kori állapotot tekintik irányadónak, hanem a
kikötő nélküli medret.

5. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok után bérbe vevő bérbe adó
részére bérleti díjat fizet. A bérleti díj mértékét bérbe adó és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, mint a terület kezelője közötti bérleti szerződés határozza meg az alábbiak
szerint:
a.) A kikötő medencében elhelyezett hajóállások és faszerkezetű építmény területe után:

a. Egységár: 533 Ft/m2/év + Áfa
b. Hajóhelyek: 879 m2

c. Faszerkezetű építmény 375 m2

d. Összesen: 1254 m2

b.) A védett vízterű kikötő medencében a belső hajómozgásra használt közös tér után:
a. Egységár: 61 Ft/m2/év
b. Összesen: 3254 m2

c.) A kikötő szárazföldi területe után:
a. Egységár: 96 Ft/m2/év
b. Összesen: 4244 m2

d.) Bérleti díj összesen:
a. tárgyi adómentes: 605.918 Ft-,/év
b. adóköteles: 668.382 Ft-,+Áfa/év

e.) Jelen szerződés aláírásának évében - 2021. évben - a bérleti díj összege: 322.838 Ft-,
6. Az 5. pontban rögzített díjak évente a KSH által az előző évre közzétett fogyasztóiár-

index mértékével emelkedik azzal, hogy a tárgyévi egységár a megelőző évi egységárnál
alacsonyabb nem lehet.

7. Felek megállapodnak, hogy bérbe vevő a bérleti díjat legkésőbb tárgyév év március 15.-ig
bérbe adó részére, bérbe adó által kiállított számla ellenében banki átutalással megfizeti. A
szerződés aláírásának évében a bérleti díj megfizetésének határideje az aláírást követő 8
nap. Késedelmes fizetés estén bérbe adó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat két-
szeres mértéknek megfelelő késedelmi kamatot felszámítani és bérbe vevő részére kiszám-
lázni.
Amennyiben bérbe vevő a bérleti díjat nem fizeti meg, súlyos szerződésszegésnek minő-
sül és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

8. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanokat harmadik
félnek használatba/bérletbe tovább semmilyen körülmények között nem adhatja. Ez alól
kivétel az Egyesületi és települési rendezvények lebonyolítása. 

9. Bérbe vevő köteles a bérelt terület rendjét folyamatosan megőrizni és fenntartani (fűnyí-
rás, keletkező hulladék gyűjtése és elszállításának biztosítása), s a bérelt terület a csónakki-
kötő  vízjogi  üzemeltetési  és  üzembentartási  engedélyeiben  meghatározott  hatósági  és
egyéb rendeletnek megfelelően – mint a kikötő parti területét – üzemeltetni.

10. Bérbe vevő köteles a bérelt területen és a közvetlen közelében jelentkező víz-, és talaj-
szennyeződéseket megakadályozni, illetve elhárítani. Vízminőségi káresemény vagy talaj-
szennyezés bekövetkezése esetén Bérbe vevő köteles Bérbe adót haladéktalanul értesíteni
az eseményről, illetve a helyszínen tartott vízkár-elhárítási készlet felhasználásával a vízmi-
nőségi kárelhárítást, illetve a talajszennyezés lokalizációját köteles megkezdeni és végrehaj-
tani. Amennyiben a szennyezés oly mértékűvé válik, hogy Bérbe vevő annak kárelhárítási
feladatait már nem tudja elhárítani, akkor a Bérlő köteles a kárelhárítási munkát arra enge-
déllyel rendelkező szakvállalkozótól megrendelni és költségeit viselni.

11. Felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy amennyiben az 1. pontban meghatáro-
zott ingatlanokra annak tulajdonosa a Magyar Állam bármilyen célból igényt tart vagy jog-
szabály-változás  következtében  nincs  lehetőség  a  további  használatra,  úgy  a  Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint kezelő és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
mint bérbe adó jogosult a jelen szerződésnek a jogviszony fennállása alatti, azonnali, kár-



talanítás nélküli felmondásra. Ebben az esetben a megfizetett tárgyévi bérleti díj arányos
része visszajár.

12. Bérbe vevő a Balaton-tó 1. pontban megjelölt helyrajzi számának ott meghatározott terü-
letén állagmegóvási vízi/fenntartási munkaként a meder kotrását elvégezheti vagy elvégez-
tetheti hatósági engedély alapján. A munkálatok megkezdése előtt legalább 30 nappal bér-
be vevő köteles bérbe adót írásban értesíteni.

13. Felek megállapodnak, hogy a vízimunka elvégzésével kapcsolatos minden költség bérbe
vevőt terheli és köteles a kitermelt anyag jogszabályi előírásoknak megfelelő elszállításáról
és elhelyezéséről gondoskodni.

14. Felek megállapodnak abban, hogy bérbe vevő a vízimunkákat saját költségén saját felelős-
ségére és kockázatára valósítja meg a vízjogi engedélynek megfelelően. Erre tekintettel fe-
lek megállapodnak, hogy a vízimunka elvégzésének költségeivel, illetve harmadik fél vízi -
munkával kapcsolatos igényeivel vagy jogszabályban és hatósági határozatban előírt fenn-
tartási feladatok teljesítésével kapcsolatban bérbe adóval, harmadik féllel és a Magyar Ál-
lammal szemben semminemű igényt nem érvényesíthet.

15. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy vízimunkát csak a vízjogi engedély véglegessé válását
követően kezdheti meg és a munkálatok során a vízjogi létesítési engedély rendelkezéseit
köteles betartani.

16. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, mint bérbe
adó hivatalos  képviselője  vagy megbízottja  és  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság,
mint a terület kezelője hivatalos képviselője vagy megbízottja, valamint a Magyar Állam,
mint tulajdonos hivatalos képviselője vagy megbízottja az 1. pontban megjelölt ingatla-
nokra bármikor beléphet és azt megtekintheti. Amennyiben jogszabályokban foglalt fel-
adataik ellátásához az 1. pontban megjelölt ingatlanokra szükségük van bérbe vevő köteles
a feladatok ellátáshoz szükséges időtartamra biztosítani. Bérbe vevő tudomásul veszi, mi-
szerint kártalanítás nélkül tűrni köteles, hogy az illetékes vízügyi szervek a jogszabályok-
ban előírt vízgazdálkodási, vízminőségi kárelhárítási és egyéb szakfeladataik ellátása érde-
kében az ingatlanokra belépjenek és e célból ott tartózkodjanak.

17. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy bérbe adó a szerződés időtartama alatt a rendeltetés-
szerű használatot bármikor ellenőrizni jogosult.

18. Bérbe vevő köteles a teljes kikötőmedencében és a kikötőmedencét körbe vevő vízterüle-
ten a kikötő bejáratának vonalától merőlegesen mérve D-i irányban 100 m távolságig, va-
lamint a kikötőbejárati jelektől számítva K-i és Ny-i irányban 100-100 m távolságig 10 m-
es szelvénysűrűsséggel felmérést és szakvéleményt készíttetni – jogosult szakértővel saját
költségén – a kikötő és a Balaton mederállapotáról az alábbi időpontokban.

a. a szerződés aláírásától számított 60 napon belül
b. ezt követően a szerződés időtartama alatt minden 5. azaz ötödik évben
c. és abban az esetben amikor a kikötő környezetéből a mederállapotokra vonatkozó

panaszbejelentés érkezik.
A felmérést a tómeder jogi partvonallal meghatározott határáig és a nádas területek széléig
kell elvégezni és az alábbi munkarészeket köteles tartalmazni:
- részletes műszaki leírás,
- helyszínrajz (M=1:250 léptékben, mélységvonalak 25 cm váltásokkal ábrázolva)
- hossz-szelvény a kikötő területén H=1:2502 illetve M=1:100 léptékben és a teljes fel-

mért szakaszról H=1:1000 és M=1:100 léptékben,
- keresztszelvények M=1:100 léptékben 10 méterenként a kikötő területén és szintén 10

méterenként a kikötő területen kívüli szakaszon.
Bérbe vevő a mérési eredményeket és a szakvéleményt köteles egy példányban digitális
formában (mérések dwg vagy dfx formátumban EOV koordinátahelyes ábrázolással, szö-
veges részek pdf formátumban) bérbe adó részére átadni. Amennyiben bérbe vevő köte-
lességének nem tesz eleget:
- határidő elmulasztása esetén írásban két alkalommal felszólításra kerül, hogy 15 azaz

tizenöt napon belül tegyen eleget kötelezettségének



- amennyiben  a  felszólítások  nem vezetnek  eredményre  jelen  szerződés  egyoldalúan
azonnali hatállyal felmondható bérbe adó részéről.

19. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanok vízi létesítmé-
nyeinek jelenlegi méreteit és anyagát bérbe adó és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
mint terület kezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül megváltoztatni nem szabad. A ví-
zi létesítmény felújítását, átépítését csak érvényes vízjogi és közlekedés hatósági létesítési
valamint egyéb hatósági engedélyek birtokában és bérbe adó és a Közép-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság mint terület kezelő előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában szabad
megkezdeni. Amennyiben fenti kötelezettségének bérbe vevő nem tesz eleget és engedély
és bejelentés nélkül munkát végez az súlyos szerződésszegésnek minősül mely a szerződés
azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

20. Bérbe adó kifejezetten tájékoztatja bérbe vevőt, hogy a Magyarország és egyes kiemelt tér-
ségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény rendelkezései szerint
az I-III. osztályú nádasban illetve annak legalább 2 méteres vonzáskörzetében – a környe-
zeti kárelhárítás vagy az élet-, és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozástól,  to-
vábbá az engedély nélkül létesített feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekint-
ve – tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (ideértve a kotrást, feltöltést, építést, vízi
állás, horgászhely létesítése) amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja vagy a
nádas pusztulását eredményezi. Bérbe vevő nyilatkozik, hogy a tájékoztatást megértette és
tudomásul vette. Jogszabálysértő tevékenysége esetén annak következményeiért a felellő-
ség kizárólagosan terheli.

21. Jelen szerződés aláírásával  és hatályba lépésével  minden Felek között  korábban kötött
megállapodás és szerződés hatályát veszti.

22. Jelen bérbe adási szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk., az Nvt., és a Vtv., to-
vábbá a vízügyi ágazati jogszabályok, illetőleg a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezések az irányadóak.

23. Felek a szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita esetén előzetesen egyeztetést kísérelnek
meg és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogviszonyból eredő vitáikra a járásbíróság előtt indu-
ló perek esetén a Keszthelyi Járásbíróság, a törvényszék előtt induló perek esetén a Zala-
egerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.

24. Jelen szerződést Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …/2021.
(XI.23.) számú határozatával jóváhagyta.

25. Jelen szerződés a Felek általi aláírásnak napján lép hatályba.

Jelen szerződést – amely 4 oldalból áll – Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírják három eredeti példányban, melyből egy
példány bérbe vevőt, két példány pedig bérbe adót illeti.

Gyenesdiás, 202…………..

……………………………….. ……………………………
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Gyenesdiási Horgász és Vizisport Egyesület
Bérbe adó Bérbe vevő
Gál Lajos, polgármester Gombos József, elnök

Pénzügyi ellenjegyzés Jogi ellenjegyzés

Gyenesdiás, 202……………… Gyenesdiás, 202………………

…………………………….. ……………………………
Bán Tímea Czibor Zoltánné
pénzügyi vezető Jegyző



Megjegyzés:
A rajzon feltüntetett közművezetékek
helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató
jellegű.
A megadott magasságok Balti szintre
vonatkoznak.
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Szerkesztette:

Rajz tárgya:

Részletes  helyszínrajz

Munka helye és megnevezése:

8330 Sümeg, Mártírok u. 9/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com
lev.cím.:  8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 47.

Felelős tervező:

Megbízó:

2021. június hó

Méret:

Dátum:

Munka száma:

ÉRI BALÁZS EV.

Terv típusa:

ÁLLAPOTFELVÉTELI
TERV

Rajz száma:
R-02

Ez a terv Éri Balázs szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Sorszám: A változás megnevezése: Név: Kelt:

Éri Balázs

M= 1:500

EV2021/20

GYENESDIÁS
Gyenesi Horgásztanya
Csónakok fogadására alkalmas kishajó kikötő

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
8315 Gyenesdiás,
Kossuth Lajos utca 97.

Engedélyes: Gyenesdiási Horgász és
Vizisport Egyesület
8315 Gyenesdiás,
Kossuth Lajos utca 97.

Éri Balázs
okl. építőmérnök
tervező  VZ-TEL,VZ-VKG, VZ- TER, KÉ-HA, 19-0808



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/5976-75/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó ülésére a dr. Vajda és Társa Egészségügyi Betéti Társaság rendelőhasználatával
kapcsolatos kérelme tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Vajda és Társa Egészségügyi Bt. és az önkormányzat között 2013. augusztus 1. napján a
háziorvosi egészségügyi alapellátási feladatok ellátására szerződés jött létre, mely szerződés
tartalmazza a rendelő használatára vonatkozó megállapodást is.  A rendelőt térítésmentesen
biztosítja az önkormányzat az orvosi feladatok ellátására, a működéssel kapcsolatos költségek
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót terhelik. 

Dr.  Vajda  Gábor  az  1.  számú  körzet  háziorvosa  a  jövőben  a  rendelőben  kívánja  a
magánrendelését  folytatni  (kérelem  1.  melléklet)  heti  egy  nap  3  órában,  ehhez  kéri  az
önkormányzat  hozzájárulását.  Mivel  az  idei  évtől  a  két  gyenesdiási  körzet  két  külön
rendelőben  kapott  elhelyezést,  így  a  magánrendelés  folytatásához  való  önkormányzati
hozzájárulás megadását javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati  javaslat  elfogadásával  az.  1. sz. körzet rendelőjében Dr.
Vajda Gábor magánrendeléséhez hozzájárulni szíveskedjenek:

Határozat javaslat:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Dr. Vajda
és  Társa  Egészségügyi  Bt.  az  I.  számú  körzet  háziorvosi  rendelőjében  magánrendelést
folytasson.

Gyenesdiás, 2021. november 17.

Gál Lajos
          polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


From: vajda gábor [mailto:vajdadoki@freemail.hu] 
Sent: Monday, October 25, 2021 9:38 PM
To: Gyenesdiás- Gál Lajos <polgarmester@gyenesdias.hu>
Subject: Rendelő használati kérelem

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere és Képviselőtestülete!
 
T. Képviselőtestület, T. Polgármester Úr!
 
Mint a községben 23 éve praktizáló háziorvos, és magánrendelést folytató 
belgyógyász szakorvos a következő kéréssel fordulok Önökhöz:
 
Hozzájárulásukat kérem az ez ideig a gyenesdiási gyógyszertárban 
működő magánrendelésem telephelyének a Jókai u. 3 szám alatti I. Háziorvosi 
rendelőbe történő áthelyezéséhez.
A gyógyszertár rövidített nyitva tartása, illetve a meghosszabbított háziorvosi 
rendelés miatt a régi telephelyen való működés nehézségekbe ütközik.
A magánrendelést a rendelési idő és a rendelkezésre állási időtől elkülönítetten, 
előjegyzés alapján kívánom működtetni. 
A tervezett rendelési idő: szerda 16.00 - 19.00 -ig.
 
A magánrendelés - hasonlóan a rendelőben működő mozgásterápiához- 
nagymértékben emeli a településen elérhető egészségügyi ellátások színvonalát, 
ugyanakkor az önkormányzat számára nem jelent kiadást, mivel a rendelő 
infrastruktúrája a működtető vállalkozásom tulajdona, és a rendelő rezsiköltsége 
is a vállalkozást terheli.
 
Támogatásukat   megköszönve, tisztelettel:
 
Dr. Vajda Gábor
 
 

mailto:polgarmester@gyenesdias.hu
mailto:vajdadoki@freemail.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: Gy/4976-78/2021.
ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 23-án tar-
tandó soros ülésére a Gyenesdiási Horgásztanya kikötő fennmaradási engedélyének több-
letkiadásai tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk az idei évben megbízta Éri Balázs tervezőt,  hogy készítse el a Gyenesi
Horgásztanya üzembevételi engedélyéhez szükséges terveket melyek a Vízügyi Igazgatóság-
gal kötött 15 éves területbérleti szerződés előfeltétele volt. Ennek díja 800.000 Ft-, (bruttó)
melyet az idei költségvetésben terveztünk, de nem kerül az idei évben még kiszámlázásra.
Az idei évi költségvetésben 400.000 Ft-, terveztünk hatósági díjakra melyből kifizetésre ke-
rült a csónakkikötő bejárati jelzésének hatósági díja plusz a földmérés díja.

A tervek elkészítése után megkezdődött az engedélyezési eljárás. A hajózási hatósági eljárási
díjakról szóló 29/2001 (IX1.01.) KöViM rendelet alapján az eljárás hatósági díja 1.208.000
Ft-, és szükséges még a kikötő vízjogi üzemeltetési engedélyét is elkészíteni melynek díja
450.000 Ft-, + Áfa és az eljárási díj 400.000 Ft-, melyet a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ré-
szére kell megfizetnünk.

Fentiek alapján az idei költségvetési tartalék terhére az 1.208.000 Ft-, hatósági díjat kell kifi-
zetnünk. A többi tételt a jövő évi költségvetésben kell terveznünk. Valamint az idénre beter-
vezett bruttó 800.000 Ft-, is át kell vinnünk a jövő évi költségvetésbe.

Önkormányzatunk és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötött bérleti szerződés alap-
ján az idei évben időarányosan 322.838 Ft-, bérleti díjat kell fizetnünk, melyet a Gyenesdiási
Horgász és Vizisport  Egyesülettel  kötendő bérleti  szerződés alapján  (aláírás  után) tovább-
számlázunk. A terület bérleti díja a 2022. évtől mintegy másfél-millió forint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiekben szereplő összeget áttekinteni, megvitatni, és az alábbi határozati ja-
vaslatokat elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Közúti és Hajózási
Főosztály részére fizetendő 1.208.000 Ft-, hatósági díj és a 322.838 Ft-, időarányos bérleti
díjat a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Valamint a 450.000 Ft-, + Áfa
tervezői díjat (vízjogi engedély) és a bruttó 400.000 Ft-, hatósági díjat a 2022. évi költségve-
tés terhére biztosítja.

Gyenesdiás, 2021. november 15.
Gál Lajos

polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: Gy/4976-78/2021.
 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 23-án tar-
tandó soros ülésére Papp Tibor területbérleti kérelmének tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Papp Tibor  Csokonai  u.  53/A.  sz.  alatti  lakos  kérelmet  nyújtott  be Önkormányzatunkhoz,
melyben előadta, hogy az egykori komposzttelep (ahol most még a telep lakókocsija található)
egy 10x30 m (300 m2) nagyságú területet szeretné bérelni faanyag tárolására.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról
szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület
értékhatártól függetlenül dönt az 1 évet meghaladó használati, hasznosítási jog átengedéséről.

A közelmúltban a jelzett önkormányzati ingatlan környezetében már sor került bérletre, így
ahhoz hasonlóan 150.000,-Ft/év + Áfa összeg bérleti díj megállapítását javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Tibor részére a kérelme-
zett 300 m2 nagyságú területet bérbe adja 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig,
a bérleti díj összege 150.000,- Ft-/év + Áfa.

Határidő: A bérleti szerződés aláírására 2021. december 15.
Felelős:   Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2021. november 18.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu




GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/4976-79 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án  tartandó
ülésére  a  Zalaszántói  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Társulás  Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Zalaszántói  Család  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Társulás  Társulási  Megállapodásának
felülvizsgálatát időszakonként, indokolt esetben el kell végezni. Az okiratban átvezetésre kerültek
mindazon személyi és jogi változásokat, amelyek a Társulás és szerve működéséhez szükségesek.
Fontos feladat ezt követően az okirat egységes szerkezetbe foglalása, mert ily módon történhet
meg az átvezetése a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága által.

A Zalaszántói Család és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Társulási Tanácsa 2011. november 4-i
ülésén  9/2021.  (XI.  4.)  társulási  tanácsi  határozatával  elfogadta  a  Társulási  Megállapodás
módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt okiratot.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése
előírja, hogy a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztett  módosító  okiratot  és  egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:
1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Zalaszántói  Család-  és

Gyermekjóléti  Szolgálat  Társulás  2015.  november  30.  napján  kelt  Társulási
Megállapodását  a  jelen  határozathoz  csatolt  ZCT/18-2/2021.  okiratszámú  módosító
okiratot,  valamint  a  ZCT/18-3/2021.  okiratszámú  egységes  szerkezetű  okiratot  -  2022.
január 1-jei hatállyal - jóváhagyja.

2. A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosított  Társulási  megállapodás
aláírására.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntést a Társulás elnöke részére küldje meg
a  módosító  okiratnak  és  a  Társulási  Megállapodásnak  a  Magyar  Államkincstár  Zala
Megyei Igazgatósága törzskönyvi nyilvántartása, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeletet ellátó szerve részére történő megküldése érdekében.

Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző
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Gyenesdiás, 2021. november 17. Gál Lajos
          polgármester

ZCT/18-2/2021.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Zalaszántói Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás
Társulási Megállapodása (a továbbiakban: Megállapodás) 

2022. január 1-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosul:

1. Az I. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Vonyarcvashegy
Nagyközség

Önkormányzata

8314 Vonyarcvashegy,
Kossuth L. utca 42.

Pali Róbert
polgármester”

Vállus Község
Önkormányzata

8316 Vállus, Rákóczi utca
36.

Herczeg Béla 
polgármester

2. A III. Fejezet 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15. A Társulási tanács szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.”

3. Az IV. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által önkormányzatonként
kimutatott  hozzájárulást  a  Társult  önkormányzatok  12  havi  részletben,  a  tárgyhó  15.
napjáig kötelesek átutalni Zalaszántó Község Önkormányzata Takarékbank Zrt-nél vezetett
74500303-11030575-00000000 pénzforgalmi számlájára.”

4. Az IV. Fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A közös fenntartású Intézmény költségvetése és  zárszámadása a Zalaszántói Család-,  és
Gyermekjóléti  Szolgálat Társulás Társulási tanácsának éves költségvetési  és zárszámadási
határozatába épül be.”

Zalaszántó, 2021. november…

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviseletében:
Gál Lajos polgármester 

Balatongyörök Község Önkormányzata képviseletében:
Bíró Róbert polgármester 

Karmacs Község Önkormányzata képviseletében:
Kelemen István József polgármester 
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Rezi Község Önkormányzata képviseletében:
Cserép Gábor polgármester 

Vállus Község Önkormányzata képviseletében:
Herceg Béla polgármester 

Várvölgy Község Önkormányzata képviseletében:
Barcza Balázs polgármester 

Vindornyafok Község Önkormányzata képviseletében
Hág Attila polgármester 

Vindornyalak Község Önkormányzata képviseletében
Kovács János polgármester 

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata képviseletében
Tálos Zoltán polgármester 

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata képviseletében
Pali Róbert polgármester 

Zalaszántó Község Önkormányzata képviseletében
Dézsi Attila Ferenc polgármester 
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ZCT/18-3/2021.
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

a Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Társulás közös fenntartására

Preambulum

A megállapodás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 87.§-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv) 90.§ (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv
(továbbiakban: Gyvt) 96. § (1) bekezdésében foglaltak szerint

- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca
97.)

- Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L.
utca 42.)

- Balatongyörök Község Önkormányzata (8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca
29.)

- Karmacs Község Önkormányzata (8354 Karmacs Szent Anna tér 1.)
- Rezi Község Önkormányzata (8373 Rezi, Kossuth Lajos utca 35.)
- Vállus Község Önkormányzata (8316 Vállus, Rákóczi utca 36.)
- Várvölgy Község Önkormányzata (8316 Várvölgy Kossuth utca 67.)
- Vindornyafok Község Önkormányzata (8354 Vindornyafok Kossuth utca 50.)
- Vindornyalak Község Önkormányzata (8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. 
- Vindornyaszőlős Község Önkormányzata (8355 Vindornyaszőlős, Dózsa György

utca 21.)
- Zalaszántó Község Önkormányzata (8353 Zalaszántó, Fő u. 50.) 

mint,  társult  önkormányzatok  között  jött  létre  a  Zalaszántói  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
(továbbiakban: Intézmény) működő a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Sztv. 57.§ e)
pontjában meghatározott családsegítés, valamint a Gyvt 39.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelező
gyermekjóléti alapellátás feladatainak ellátására, közös fenntartására, határozatlan időtartamra az alábbiak
szerint: 

I. Általános rendelkezések

1.  Szerződő Felek Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 146.§(1)
bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény
IV.  Fejezete,  Kiegészítő szabályok 5.  pontjának megfelelően jelen Megállapodással  az eredeti  Társulási
Megállapodást felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek megfelelően, 2013. június 30. naptól kezdődő
hatállyal  -  a  korábbi  Társulási  Megállapodás  felülvizsgálatának  eredményeként  -  új  Társulási
Megállapodást kötnek. A korábbi Társulási Megállapodás egyidejűleg hatályát veszti.

2. A Társulás neve, székhelye, jogállása:

A Társulás neve:          Zalaszántói Család- és 
         Gyermekjóléti Szolgálat Társulás

A Társulás székhelye: 8353 Zalaszántó, Fő utca 50.
A Társulás jogállása Jogi személy
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3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

NEV SZÉKHELY KÉPVISELŐ SZEMÉLY
Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata

8315  Gyenesdiás,
Kossuth Lajos utca 97.

  Gál Lajos 
polgármester

Vonyarcvashegy Nagyközség 
Önkormányzata

8314  Vonyarcvashegy,
Kossuth Lajos utca 42.

1Pali Róbert
polgármester

Balatongyörök Község 
Önkormányzata

8313  Balatongyörök,
Kossuth Lajos utca 29.

Biró Róbert
polgármester

Karmacs Község 
Önkormányzata

8354 Karmacs Szent Anna tér 1. Kelemen István 
József
polgármester

Rezi Község Önkormányzata 8373  Rezi,  Kossuth
Lajos utca 35.

Cserép Gábor
polgármester

Vállus Község Önkormányzata 28316 Vállus, Rákóczi utca 36.) Herczeg Béla
polgármester

Várvölgy Község 
Önkormányzata

8316 Várvölgy Kossuth utca 67. Barcza Balázs
polgármester

Vindornyalak Község 
Önkormányzata

8353  Vindornyalak,
Bástya tér 2.

Kovács János
polgármester

Vindornyafok Község 
Önkormányzata

8354  Vindornyafok
Kossuth utca 50.)

Hág Attila
polgármester

Vindornyaszőlős Község 
Önkormányzata

8355  Vindornyaszőlős,
Dózsa György utca 21.

Tálos Zoltán
polgármester

Zalaszántó Község 
Önkormányzata

8353 Zalaszántó, Fő utca 50 Dézsi Attila Ferenc
polgármester

3.1.  A  család-  és  gyermekjóléti  feladatok  hatásköri  címzettje,  feladatellátási  kötelezettséggel  a  közös
önkormányzati hivatalok székhely települései, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Karmacs és Zalaszántó.
Balatongyörök  Község  Önkormányzata,  Rezi  Község  Önkormányzata,  Vállus  Község  Önkormányzata,
Várvölgy  Község  Önkormányzata,  Vindornyalak  Község  Önkormányzata,  Vindornyafok  Község
Önkormányzata és Vindornyaszőlős Község Önkormányzata, mint nem székhely önkormányzatok a család-
és gyermekjóléti feladatok végrehajtásának támogatását az Mötv. 10. § (2) bekezdésének felhatalmazása
alapján feladatellátást támogató tagként vállalják, a társulás teljes jogkörrel és kötelezettséggel rendelkező
tagjaként.

1 Módosította a 2021. november 4. napján kelt ZCT/18-2/2021. számú módosító okirat
2 Módosította a 2021. november 4. napján kelt ZCT/18-2/2021. számú módosító okirat
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4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 
(a választási törvénynek megfelelő létszám)

TELEPÜLÉS NEVE LAKOSSÁGSZÁMA
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 4047 fő
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2551 fő
Balatongyörök Község Önkormányzata 1383 fő
Karmacs Község Önkormányzata 762 fő
Rezi Község Önkormányzata 1401 fő
Vállus Község Önkormányzata 127 fő
Várvölgy Község Önkormányzata 1060 fő
Vindornyalak Község Önkormányzata 79 fő
Vindornyafok Község Önkormányzata 134 fő
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 355 fő
Zalaszántó Község Önkormányzata 940 fő
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a jelen társulási 
megállapodás módosítását.

5. A közös fenntartású intézmény (költségvetési szerv) megnevezése

1.   A közös fenntartású 
intézmény neve:

Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2.   A közös fenntartású 
intézmény székhelye:

8353, Zalaszántó Fő utca 3.
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II. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök

1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele
1.1. A Társulás célja, hogy
-  az  intézményi  Társulás  keretében  a  települési  önkormányzatok  képviselőtestületei  a

Megállapodásban  meghatározott  családsegítő  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási  ellátási
formákat közösen szervezzék meg annak érdekében, hogy a társult települések minden lakója
számára  lehetőség  nyíljon  a  legmagasabb  színvonalú  családsegítő  és  gyermekjóléti
szolgáltatások igénybevételére.

-  az  Intézmény  közös  fenntartásával  a  Társult  Önkormányzatok  közigazgatási  területén  a
nevesített családsegítő és gyermekjóléti alapellátási feladatok megoldottá váljanak oly módon,
hogy  a  Zalaszántói  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat,  a  kiegészítő  állami  támogatás
igénybevételére jogosult legyen, mely jogosultság egyúttal az Intézményi Társulás részére is a
közösen fenntartott intézmény költségtakarékosabb fenntartását eredményezi.

- a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakmai munka színvonala emelkedjen.
1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti

igénybe.

2. A Társulás feladat és hatásköre
2.1. Az Intézményi Társulás feladat és hatásköre a Társult Önkormányzatok
közigazgatási területén az Intézmény közös fenntartásával:

a. az Sztv. 57. § e) pontjában nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási feladat, 
azaz a családsegítés, valamint

b. a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás közös, megvalósítására terjed ki.
2.2. Hatályon kívül helyezve. 

2.3. A  Társult  Önkormányzatok  a  közös  fenntartású  intézmény  
vonatkozásában  gyakorolják  e  megállapodás  keretében
meghatározott fenntartói jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket.
2.4. Az  Intézmény  pénzügyi  és  gazdálkodási  feladatait  a  Zalaszántói  Közös  Önkormányzati
Hivatal látja el.
2.5  A társulás által fenntartott intézmény tekintetében az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 

részletes rendelkezések: 
- Az alapítói  jogokat  a társulás  gyakorolja.  Az alapítói  okirat  módosításához,  az  intézmény

fenntartói jogának átadásához és az intézmény megszüntetéséhez a társulási tanács minősített
többséggel meghozott határozata szükséges

2.6 Az Intézmény vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, fegyelmi ügy tárgyalása a Társulási
Tanács hatásköre az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

2.7 A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye
útján más tagok részére történő) feladatellátás módja:
- a  társulást  alkotó  önkormányzatok  képviselő-testületei  minősített  többséggel  meghozott  határozattal

döntenek arról, hogy adott feladat ellátásával a társulást megbízzák, a társulásnak adott megbízást
visszavonják.

2.8 A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
- A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás iránti igényt az ellátott település lakosai a 

családgondozóknál, az adott község polgármesterénél és az érintett község önkormányzati 
hivatalának jegyzőjénél is jelezhetik. 

III. A Társulási Tanács

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A  Társulási  Tanácsot  a  Társult  Önkormányzatok  képviselő-testületei  által  delegált
tagok alkotják.
3. Jelen  Megállapodásban  a  Társult  Önkormányzatok  a  Társulási  Tanácsba  a
települések mindenkori Polgármestereit delegálják.
4. A Társulási Tanácsban - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az egyes delegált tagok az alábbi
szavazattal rendelkeznek:
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TELEPÜLÉS NEVE Delegált tag szavazat száma a 
Társulási tanácsban

Gyenesdiás  6 szavazat
Balatongyörök 2 szavazat
Karmacs 2 szavazat
Rezi 3 szavazat
Vállus 1 szavazat
Várvölgy 3 szavazat
Vindornyafok 1 szavazat
Vindornyalak 1 szavazat
Vindornyaszőlős 1 szavazat
Vonyarcvashegy 4 szavazat
Zalaszántó 3 szavazat
5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.
6.  A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, de
legalább  a  szavazatok  felével  rendelkező  képviselő  jelen  van.  A  javaslat  elfogadásához  a
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja  a  jelen  lévő  képviselők  szavazatainak  több  mint  a  felét.  A  tíznél  több  tagból  álló
önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott
számú,  de  legalább  annyi  tag  igen  szavazata  szükséges,  amely  meghaladja  a  jelen  lévő  tagok
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.”

7. A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A minősített többséghez
a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri
a  társulásban  részt  vevő  tagok  szavazatának  több  mint  felét  és  az  általuk  képviselt  települések
lakosságszámának a felét.”
7.1 A Társulási tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:
   - A közös intézmény alapító, okiratának módosításához, az intézmény fenntartói jogának átadásához,
intézményvezető kinevezéséhez
- feladat ellátásra adott megbízáshoz, és annak visszavonására
- társulásból történő kizáráshoz
  8. A társulási tanács tagjai közül elnököt és egy alelnököt választ.
9. Akadályoztatásuk esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
10. A Társulási Tanács működésére egyebekben a Mötv. képviselő-testületre vonatkozó szabályait
kell megfelelően alkalmazni.
11. A  Társulási  Tanács  ülésén  a  Társult  Önkormányzatok  jegyzői  tanácskozási  joggal  részt
vehetnek.
12. A  Társulási  Tanács  döntéseinek  előkészítése,  végrehajtásuk  szervezése
érdekében bizottságokat alakíthat.

13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatala látja
el.  A  Hivatal  közreműködik  az  önkormányzatok  egymás  közötti,  valamint  az  állami  szervekkel
történő együttműködésének összehangolásában is.
14. A  Társulási  Tanács  és  a  bizottságok  működésére  egyebekben  az  Mötv.
képviselő-testületre  és  az  önkormányzati  bizottságokra  vonatkozó  rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
153. A Társulási tanács szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. 
16. A Társulási tanács működésének részletes szabályait a társulás ügyrendje határozza meg.

IV. A Társulás gazdálkodása

1. A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásának fedezeteként 
elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai normatíva.

3 Módosította a 2021. november 4. napján kelt ZCT/18-2/2021. számú módosító okirat.
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2.  Az állami támogatás és a saját bevételen felül kimutatott működési költségek finanszírozását a 
Társult- Önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosítják.
3.4 A  jóváhagyott  költségvetési  előirányzatok  alapján  az  Intézmény  által
önkormányzatonként  kimutatott  hozzájárulást,  a  Társult  önkormányzatok  12  havi
részletben tárgyhó 15.  napjáig kötelesek átutalni  Zalaszántó Község Önkormányzata Takarékbank
Zrt-nél vezetett 74500303-11030575. pénzforgalmi számlájára.
4. A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai - jelen Megállapodás aláírásával
egyidejűleg -,  a  Társulás részére,  pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési  megbízás teljesítésére
vonatkozó  írásbeli  hozzájárulást,  felhatalmazó  nyilatkozatot  adnak  át,  amely  alapján  a  Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához.
5.5 A  közös  fenntartású  Intézmény  költségvetése  és  zárszámadása  a  Zalaszántói  Család-  és
gyermekjóléti  Szolgálat  Társulás  Társulási  tanácsának  éves költségvetési,  és  zárszámadási
határozatába épül be.
6. A szolgáltatás  igénybevételéért  fizetendő térítési  díjakat,  Zalaszántó Község Képviselőtestülete
határozza meg rendeletben, a Társulási Tanács véleményének bekérése mellett.

VII. A Társulás vagyona

1. Az Intézmény által használt:
 A Zalaszántói 288. hrsz-ú, természetben a 8353 Zalaszántó Fő utca 3. szám alatti ingatlan, melyben a
családsegítés,  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladatellátást  biztosító  intézmény  működik,  a  benne  lévő
berendezési, felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Zalaszántó Község Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában áll.
1. 1.  Az 1.  pontban nevesített  tulajdonjog fennállását  a Társulás létrehozása és működtetése nem
érinti.
2. Az 1. pontban foglalt ingatlan - a részét képező helyiségek - felújításáról  saját költségviselésük
mellett  a  tulajdonos  Önkormányzat  gondoskodnak,  ily  módon a  Társult  Önkormányzatok között  e
körben közös tulajdon nem keletkezik.

2. 1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat (ok) útján történik az 1. pontban nevesített
ingatlanokat érintő felújítás, úgy az érintett tulajdonos Önkormányzattal kell az intézményvezetőnek
előzetesen egyeztetni, mely a saját erőt is biztosítja. Az elvégzett felújítások tulajdonjoga is a saját
erőt biztosító önkormányzatot illeti meg.

3. Amennyiben a  2.  pontban foglaltaktól  eltérően  az  Intézmény használatában lévő  épületekben a
Társult Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy szerelési
munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy
ezen beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön megállapodást kötnek
a  költségek viseléséről,  s annak megfelelően a közös beruházás,  beszerzés alapján Őket  megillető
tulajdoni hányadról.
4. A Társulás működése során a 2. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonnövekmény
a Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi, hozzájárulásuk arányában.
5. A vagyontárgyak átadása leltáríven történik. A helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a
társuló  helyi  önkormányzat  vagyonaként  kell  nyilvántartani,  a  vagyonnövekmény  a  társult  helyi
önkormányzatok  közös  vagyona,  és  arra  a  Polgári  Törvénykönyv  közös  tulajdonra  vonatkozó
szabályait  kell  alkalmazni.  A társulás rendelkezésére bocsátott  önkormányzati  vagyontárgy felett  a
tulajdonosi jogokat a tulajdonos önkormányzat képviselőtestülete és polgármestere gyakorolja. 
6.  A  társulás  saját  vagyonnal  rendelkezhet.  A  társulás  tulajdonát  képező  vagyontárgy  felett  a
tulajdonosi  jogokat  a társulási  tanács gyakorolja.  A társulás vagyonának hasznosítására a társulási
tanács jogosult.

VIII. Beszámolás, ellenőrzés

1. A  Társulás  működéséről  -  tagjai  útján  -  évente  legalább  egy  alkalommal  beszámol

4 Módosította a 2021. november 4. napján kelt ZCT/18-2/2021. számú módosító okirat.
5 Módosította a 2021. november 4. napján kelt ZCT/18-2/2021. számú módosító okirat.
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tagönkormányzatok  képviselő-testületeinek  mely  beszámoló  társulási  tanácsi  határozattal  kerül
elfogadásra.
2. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek
és személyek ellenőrizhetik.
3. A  Polgármesterek  évenként,  a  költségvetési  beszámoló  keretében  adnak  számot  a  Társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról.
4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére - az éves költségvetésről,
avagy  a  zárszámadásról  szóló  előterjesztéshez  kapcsolódóan  -  beszámol  az  Intézmény  szakmai
munkájáról.
5.

IX. Tagsági jogviszonyok keletkezése és megszűnése.

1. A Társuláshoz történő csatlakozás:
1.1. A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselőtestületei részére
teszi lehetővé, melyek:

• elfogadják a Társulás céljait,
• hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, továbbá
• a jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény vagy a 
Társulási megállapodás másként nem rendelkezik.

1.3. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kelt dönteni.  Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A
csatlakozni  kívánó  Önkormányzat  Képviselő-testületének  csatlakozási  szándékát  tartalmazó
határozatát a Társulási Tanács elnökének kell megküldeni.
1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok  Képviselőtestületei
minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a Társulási Tanács elnökét.
2. A Társulásból történő kiválás
2.1. A  társulásból  kiválni  naptári  év  utolsó  napjával  lehet,  ha  törvény  vagy  a  Társulási
Megállapodás másként nem rendelkezik.
2.2. A Társulási  Megállapodás  a  2.1.  pontban  meghatározott  időponttól  eltérő  -  év  közbeni  tag-
kiválásnak  -  érvényességéhez  a  Társult  Önkormányzatok  mindegyikének  minősített  többséggel
meghozott egyetértő döntése szükséges.
2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely esetben - legalább
hat  hónappal  korábban,  minősített  többséggel  kell  döntenie  a  Társulásból  kiváló  Önkormányzat
Képviselő-testületének.  Erről  a  Társulási  Tanácsot  -  annak  Elnökéhez  küldött  nyilatkozattal  -  a
döntés meghozatalát követően 30 napon belül értesíteni keli. 
3. A Társulásból történő kizárás
3.1.  A Társulási.  Tanács  minősített  többséggel  dönt  a  társulásból  történő kizárásról  a társult  tag
súlyosan  szerződés-ellenes  magatartása  miatt,  ha  az  veszélyezteti  a  Társulást  céljának
megvalósításában, a kötelező feladatok ellátásában.

X. A Társulás megszűnése, megszüntetése

1. A társulás megszűnik:
- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
- ha a társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel azt elhatározzák;
- a törvény erejénél fogva;
- a bíróság jogerős döntése alapján.

XI. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás
megszűnése, megszűntetése esetén

1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással kötelesek
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elszámolni.
A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában
- a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére
bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
2. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére  vonatkozó szabálya
szerint járnak el, az alábbi lehetőség fenntartása mellett:
- jelen Megállapodásban meghatározott családsegítő és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő
többlet  berendezési,  felszerelési  tárgyak  az  ingatlan  tulajdonosát  illessék  meg  azzal,  hogy  a
vagyonnövekmény a társult Önkormányzatokat a vállalt  közös feladatok fejlesztése vonatkozásában,
hozzájárulásuk alapján megillető részét - a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján - a
tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megválthatja.

II. Záró rendelkezések

1. A Társulási Megállapodás aláírásának napjától érvényes és 2013. június 30-tól  hatályos a Társult
Önkormányzatok Képviselőtestületeinek egyetértő elfogadó határozatától függően. A korábbi többször
módosított 1999. július 1-től hatályos Társulási Megállapodás egyidejűleg hatályát veszti.
2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai a  jelen szerződés
mellékletei.
3. A Társulási Megállapodást a Társuló Önkormányzatok polgármesterei írják alá.
4. A  Társulásban  részt  vevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott
döntése  szükséges  a  társulási  megállapodás  jóváhagyásához,  módosításához  vagy  a  társulás
megszüntetéséhez.
5. A  felek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  a  jelen  megállapodásból  eredő  vitás  kérdéseiket
elsődlegesen  egymás  között  tárgyalásos  úton,  konszenzusos  módon  kívánják  rendezni.  Bírói  út
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulás működése során felmerülő vitás
kérdésekben az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
7. A  Társulási  Megállapodást  annak  elolvasása,  tartalmának  megértése  után  a  Társult
Önkormányzatok  nevében  eljáró  polgármesterek,  mint  az  önkormányzati  akarattal,
megegyezőt, az Önkormányzatok jegyzőivel együtt helybenhagyólag saját kezűleg írják alá.

ZÁRADÉK

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanács __/2021. (XI. 4.) számú határozatával hagyta
jóvá. 
Társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal hagyták jóvá a módosítást:
Gyenesdiás  Nagyközség  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  ___/2021.  (…)  számú
határozatával
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Karmacs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Vindornyafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával
Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2021. (…) számú határozatával

A Társulási Megállapodás módosításának hatályba lépése: 2022. január 01.

Zalaszántó, 2021. november 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviseletében:
Gál Lajos polgármester 
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Balatongyörök Község Önkormányzata képviseletében:
Bíró Róbert polgármester 

Karmacs Község Önkormányzata képviseletében:
Kelemen István polgármester 

Rezi Község Önkormányzata képviseletében:
Cserép Gábor polgármester 

Vállus Község Önkormányzata képviseletében:
Herceg Béla polgármester 

Várvölgy Község Önkormányzata képviseletében:
Barcza Balázs polgármester 

Vindornyafok Község Önkormányzata képviseletében
Hág Attila polgármester 

Vindornyalak Község Önkormányzata képviseletében
Kovács János polgármester 

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata képviseletében
Kovács János polgármester 

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata képviseletében
Pali Róbert polgármester 

Zalaszántó Község Önkormányzata képviseletében
Dézsi Attila polgármester 

Zalaszántó, 2021. november ….

Lukács Ágnes
     jegyző
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: Gy/4976-80/2021.

ELŐTERJESZTÉS
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó soros ülésére a helyi adórendelet felülvizsgálata tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi  év  novemberében  már  megszületett  az  a  testületi  szándék,  hogy  a  helyi  adóra
vonatkozó rendeletet felülvizsgálni szükséges, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott
adómértékek  igazodjanak  a  környező  településeken  bevezetett  adómértékekhez.  A
felülvizsgálat megtörtént, a rendelet kihirdetésre került 2020. november 25-én.

Ezt követően 2020. december 1-jén megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.
1.)  Korm. rendelet,  mely  kimondta,  hogy a 2021. évben végződő adóévben a helyi  adó és
a települési  adó mértéke  nem lehet  magasabb,  mint  az ugyanazon helyi  adónak,  települési
adónak  a  rendelet  hatálybalépése  napján  hatályos  és  alkalmazandó  önkormányzati
adórendeletben  megállapított  adómértéke  Az  önkormányzatnak  a  rendelet  hatálybalépése
napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő
adóévben  is  biztosítania  kell.  A települési  önkormányzat  a 2021. évre  új  helyi  adót,  új
települési adót nem jogosult bevezetni.

Fentiek figyelembevételével a korábban meghozott rendelet hatályba nem léptetéséről kellett
rendelkezni.

A következő évre vonatkozó adómértékek módosításának jelenleg akadálya nincs, így a helyi
adórendelet felülvizsgálatát az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti.
Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban:
Art.) szabályozza. 

A Htv. 6.§-ának rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga a következőkre
terjed ki: 

 vagyoni típusú adót (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adót, helyi iparűzési
adót, vagy ezek valamelyikét bevezesse, hatályon kívül helyezze, módosítsa, azonban
az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit; 

 meghatározza az adó bevezetésének időpontját és időtartamát; 
 az  adó  mértékét  a  helyi  sajátosságokhoz,  az  önkormányzat  gazdálkodási

követelményeihez  és  az  adóalanyok  teherviselő  képességéhez  igazodóan  -  az  e
törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg ezen felső határoknak 2005. évre a
KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006.
évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói
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árszínvonal  változásai  szorzatával  növelt  összegére  (a  felső  határ  és  a  felső  határ
növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. (Ez tehát egy kettős
korlát:  az  abszolút  korlát  a  törvényi  felsőadómaximum,  relatív  korlát  a  helyi
sajátosság, illetve az adóalanyok teherviselő képessége) 

 a  törvényben  meghatározott  mentességeket  további  mentességekkel,  illetőleg  a
kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse; 

A helyi rendelet esetleges módosítása a következő szabályok alapján lehetséges: 

Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  (továbbiakban:
Stab.tv.) 32.§-a szerint adókötelezettséget  megállapító,  az adóalanyok körét bővítő,  az adó
mértékét  növelő,  illetve  kedvezményt,  mentességet  megszüntető  jogszabály  kihirdetése  és
hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati
adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba
léptetni  szándékozó  új  adónemet  bevezető,  vagy  a  hatályos  szabályozást  (pl.  adómérték)
módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, vagyis
azt legkésőbb december 1-jéig ki kell hirdetni. 

A  Htv.  6.§  a)  pontja  előírja,  hogy  adóéven  belül  az  adónemhez  kapcsolódó  adóteher
rendeletmódosítással  nem súlyosbítható,  vagyis  amennyiben  az  adórendelet  módosítása  új
adónem bevezetésére, vagy adómérték növelésére irányul, annak évközi hatályba léptetésére
nincs lehetőség, csupán január 1-jétől léphet hatályba

A Pénzügyminisztérium minden  évben –  november  hónapban  –  kiadja  a  „Tájékoztató  az
önkormányzati adóhatóságok és a fővárosi, megyei kormányhivatalok részére az egyes tételes
helyi adómértékek valorizációjáról szóló tájékoztatóját,  amely a következő évre vonatkozó
helyi adómaximumok mértékét állapítja meg. Idén ez az a tájékoztató anyag – az előterjesztés
megírásakor – még nem került kiadásra, így sajnos csak az idei évre megállapított adatokat
tudjuk figyelembe venni.  

2021. január 1-től az alábbiakban rögzíti a helyi adómaximumokat:

Adónem Adómérték Adómaximum

Építményadó Ft/m2 2.018,-

Telekadó Ft/m2    367,-

Idegenforgalmi adó Ft/fő/nap    550,-

2020.  május  31.  napján  „Az  egyes  helyi  adóbevételek  alakulása  a  Balaton  Kiemelt
Üdülőkörzet  települési  önkormányzatainál”  című,  a  Balatoni  Integrációs  és  Fejlesztési
Közhasznú Nonprofit  Kft.  megbízásából  készült  tanulmány a 2011. és 2020. évek közötti
évekre vonatkozóan vizsgálta a beszedett helyi adókat. Az eltérő típusú helyi adók esetén nem
egyszerű az összehasonlítás, azonban az egy főre jutó helyi adóbevétel adata elég beszédes.
Sajnos  a  parti  települések  közül  Gyenesdiás  a  tíz  leggyengébben  teljesítő  (Balatonlelle,
Balatonalmádi,  Kővágóörs,  Vonyarcvashegy,  Keszthely,  Badacsonytördemic,  Gyenesdiás,
Aszófő,  Balatonfőkajár,  Balatonederics)  önkormányzatai  között  található.  A  tanulmány
rámutat  arra  is,  hogy  (Gyenesdiás  és  Vonyarcvashegy)  nagyközségek  nagyobb  gazdasági
erővel  bírnak,  mint  a  többi  négy nagyközség,  viszont  az  egy  főre  számolt  ingatlanokhoz
kapcsolódó adófizetési potenciál gyengébb, amely az egy főre vetített közhatalmi bevételeket
jelentősen  meghatározza.  Az alábbi  táblázat  egyes  települések  egy lakosra számított  adók
adatait tartalmazza:
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                  Egy lakosra számított adók (ezer Ft-ban)

Település Gépjárműadó
Helyi iparűzési

adó
Idegenforgalmi

adó Ingatlanadók

Helyi
adó

összesen

Gyenesdiás 5 682 21 619 6 201 17 588 48 739

Vonyarcvashegy 4 738 17 063 12 706 25 534 58 084

Balatongyörök 4 791 18 016 26 183 73 855 121 254

Keszthely 4 294 39 520 3 405 11 159 56 502

Révfülöp 3 952 24 253 21 672 52 526 100 799

Balatonkenese 4 192 25 151 12 262 57 615 97 267

Balatonfűzfő 4 960 58 138 1 369 47 419 109 115

Balatonlelle 4 073 31 991 12 919 25 894 73 149

Balatonboglár 4 938 41 293 7 631 35 492 87 390

Az  adatsorokból  egyértelműen  kimutatható,  hogy  Gyenesdiáson  mind  az  idegenforgalmi
adóbevétel,  mind  az  ingatlanadókból  (építményadó,  telekadó)  származó,  egy  lakosra  jutó
bevétel  alacsonyabb,  mint  a  környező  települések  egy  lakosra  jutó  bevétele.  Az
idegenforgalmi  adóbevételt  nagymértékben  meghatározza  a  szálláshelyek  száma,  és  mivel
Gyenesdiáson  csak  egy  szálloda  van,  ennek  is  betudható  az  alacsonyabb  adóbevétel.  Az
ingatlanadónál  viszont  az  ingatlanok  száma  (adózók  száma)  tekintetében  nincs  nagy
különbség, inkább a kedvezmények miatti adómentesség és az alacsonyabb adómérték az oka
a kisebb adóbevételnek.

Az egy főre jutó iparűzési adóbevétel sem számít magasnak, azonban mind az adóbevétel,
mind az adózók száma évről évre emelkedik. A tavalyi évben a bevétel 117,5 millió Ft, egy
lakosra számított összege: 28.832,-Ft.

Az alábbiakban az idegenforgalmi adó, építményadó és telekadó adónemek kerülnek részletes
felülvizsgálatra.

IDEGENFORGALMI ADÓ

Az  idegenforgalmi  adó  2021.  pénzügyi  évre  vonatkozóan  maximum  550,3  forint  lehet
éjszakánként és személyenként. 

Az idegenforgalmi adó mértékek alakulása a környező településeken:
Település Jelenlegi IFA mérték Terv 2021. évtől

Gyenesdiás 440 Ft/fő/vendégéj rendeletváltozás folyamatban
Balatongyörök 440 Ft/fő/vendégéj az IFA összegét emelni fogják
Vonyarcvashegy 450 Ft/fő/vendégéj az IFA összegét emelni fogják
Keszthely 450 Ft/fő/vendégéj 2021. jan.1-jétől 550 Ft/fő/éj
Cserszegtomaj 400 Ft/fő/vendégéj Rendeletmódosítás folyamatban
Hévíz 530 Ft/fő/vendégéj
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Bevétel az adó mértékének emelése esetén

Település  Jelenlegi
mérték

Bevétel Ft
(okt.20-ig)

Terv 2021. év Bevétel Ft
(2021.)

Gyenesdiás 
55.330 db 
vendégéjszaka

440 Ft/fő/éj 24.345.200 Ft 480 Ft/fő/éj

500 Ft/fő/éj

520 Ft/fő/éj

550 Ft/fő/éj

26.558.400 Ft

27.665.000 Ft

28.787.200 Ft

30.431.500 Ft

Javasolt  az 550,-Ft/fő/éj  adómértékre történő emelés,  hiszen az adófizetési  kötelezettség a
településen  vendégéjszakát  eltöltő  vendéget  terheli  (nem a  helyi  lakosokat),  a  szállás-  és
egyéb  pihenéshez  és  kikapcsoláshoz  kapcsolható  költségekhez  képest  az  adó  összege
elenyésző, így a településünkön nyaralók részére ez számottevő többletköltséget nem jelent.
(2 személy 6 éjszaka eltöltését követően jelenleg 5.280,-Ft idegenforgalmi adót, az emelést
követően 6.600,-Ft idegenforgalmi adó fizetne).

TELEKADÓ

Gyenesdiáson  minden  ingatlantulajdonos,  aki  beépítetlen  földterülettel  rendelkezik  és
ingatlana úttal megközelíthető, telekadó fizetésre kötelezett, a telekadó mértéke: 14,-Ft/m2/év.

Mentességek:

- építményhez tartozó 1000 m2 földterület
- terület, ami úttal nem érintkezik vagy telekalakítással sem válik beépíthetővé
- szőlőterület (igazolás alapján)
- legalább 50m2 földterület leadása Önkormányzat részére (7 év mentesség)
- magánút
- település kereskedelmi, gazdasági övezetben (Gksz1-Gksz2) található földterület, 

mely ingatlanon lévő építmény után építményadót fizetnek.

A telekadó törvényi max. mértéke: 367,-Ft.

Település Jelenlegi mérték

Gyenesdiás belterületi ingatlan 14 Ft/m2/év
Balatongyörök zártkertiként megjelölt 20 Ft/m2/év

külterület (ha beépíthető) 20 Ft/m2/év
külterület (ha nem beépíthető) 5 Ft/m2/év
Mentesség:

- mezőgazd.műv.ingatlan
- szőlő,gyümölcsös (igazolás alapján)
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- 3000 m2 alatti ingatlan, melyen épület, építmény áll
Adókedvezmény:

- 50 % a rendeletben megh.ingatlan után, amely tulajdonos, vagy 
hozzátartozó építményadót fizet.

Vonyarcvashegy Nincs
Keszthely Mentes az adó hatálya alól az önkormányzat illetékességi területének I. 

övezetében lévő 700 m2 területnél kisebb, valamint a II. övezetében lévő 
1.500 m2 területnél kisebb belterületi beépítetlen telek.”

Az adó évi mértéke az adóköteles területnagyság után
(1)I. övezet:

700 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 65,- Ft/m2”

(2) II. övezet:
a. 1.501-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től)  20,- Ft/m2 

b. 10.000 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től)  50,- Ft/m2 …”

Cserszegtomaj 10 Ft/m2/év
minden lakos fizet telekadót!! Beépített és beépítetlen ingatlan egyaránt!!
Mentesség:

- szőlő, mezőgazd-i terület (igazolás alapján)
- beépített lakótelek esetén levonásra kerül az építménnyel lefedett 

terület
Hévíz nincs

Jelenleg 75 ingatlan részesül mentességben (2.450 eFt) útleadás miatt, vagy az ingatlan nem
megközelíthető úttal, vagy mentes szerv tulajdonában van) 

A  telekadó  mértéke  2016.  január  1-jétől  változott  utoljára,  akkor  8,-Ft-ről  14,-Ft-ra
emelkedett. 2021. január 1-jétől javasolt a 20,-Ft/m2/év mértékre történő emelés.

A 6 Ft emeléssel az alábbi bevételnövekmény érhető el: 
Település Mérték

Ft/m2/év
Bevétel Ft 
novemberi
kimutatás

Terv 
2021. év

Ft/m2/év

TERV
Bevétel Ft

(2021.)

Gyenesdiás  
adókivetés   637 db  

14 11.151.000 20 15.538.500,-

Javasolt továbbá az útterület önkormányzat részére történő átadást követő mentességet 7 évről
3  évre  lecsökkenteni,  illetve  a  mentességgel  érintett  ingatlan  számát  1  (egy)  ingatlanban
meghatározni (ha útterület leadásakor 4-5 ingatlan is kialakul, a mentesség csak egy telekre
vonatkozóan lenne biztosított).

A következő  helyi  adórendelet  felülvizsgálatakor  javasolt  a  magánutak  megadóztatása  is,
ennek célja nem a magasabb adóbevétel, inkább annak ösztönzése, hogy ezek a területek le
legyenek  magántulajdonban,  hiszen  hosszútávon  nem  szolgálja  a  település  érdekét  a
magántulajdonban lévő utak megléte, pl. aszfaltozás, közművek kiépítését akadályozhatja.
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ÉPÍTMÉNYADÓ

Az  építményadó  mértékét  nagyon  nehéz  összehasonlítani  a  környező  településeken
alkalmazott építményadó mértékekkel, hiszen az adóbevételt nagymértékben meghatározza a
helyi  rendeletben  biztosított  kedvezmények  megléte,  nagysága.  Egyes  településeken  az
építmény  és  telekadó  helyett  kommunális  adót  alkalmaznak,  melynek  mértéke  egységes,
független  az  épület  nagyságától,  lakottságától.  (1.  melléklet:  szomszédos  településeken
alkalmazott helyi adó)
A legjobban  úgy hasonlítható  össze,  ha konkrét  példákon keresztül  mutatjuk  be  az egyes
településeken az építményekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség nagyságát.

1. példa 2. példa 3. példa 4. példa

Gyenesdiás 0 6000 6000 4000

Cserszegtomaj       0            0            0            0

Rezi 15.000 15000 15000 15000

Vonyarcvashegy 9.600 9600 12000 6400

Balatongyörök 7.200 12000 9000 6000

Karmacs 10.000 10000 10000 1000

Hévíz 0 0 0 0

Keszthely 2.700     2.700     3.564            0

Alsópáhok 11.000 11000 11000 11000

Várvölgy 15.000 15000 15000 15000

Zalaszántó 14.000 14000 14000 14000
1. példa: 4 fős család, 120 m2 lakóház, 1500 m2 nagyságú telek, 140 m2 építménnyel lefedett terület.
2. példa: 3 fős család, 120 m2 lakóház, 1500 m2 nagyságú telek, 140 m2 építménnyel lefedett terület
3. példa:  4 fős család, 150 m2 lakóház, 1500 m2 nagyságú telek, 170 m2 építménnyel lefedett terület
4. példa: 2 fős család, 80 m2 lakóház 1500 m2 nagyságú telek, 100 m2 építménnyel lefedett terület

Ezekből a példákból azt látszik, hogy még a legkisebb településeken is magasabb ingatlanadót
fizetnek az átlagos példák alapján, mint nálunk. 

Gyenesdiáson a helyi adómértékek 2015. évben változtak utoljára 2016. január 1-jei hatályba
lépéssel. Az akkori módosítás érintette az életvitelszerűen lakott ingatlanok (lakóházak) és
időlegesen  használat  ingatlanok  (nyaralók)  megkülönböztetését,  az  ideiglenesen  használat
ingatlanok esetében az adómérték 200,-Ft-ról 400,-Ft-ra történő emelését.
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A  rendeletünk  szerint  akik  életvitelszerűen  élnek  Gyenesdiáson,  annak  az  ingatlannak  a
hasznos alapterületéből személyenként 30 m2 mentesség jár és a fennmaradó alapterület után
200 Ft/m2 az építményadó.

Abban az esetben, ha a mentesség miatt építményadót nem fizetnek a lakóház után, a garázs
után kell megfizetni az adót, mely mértéke szintén 200 Ft/m2.

Az építményadó mértéke, illetve az építményadóból befolyt összeg jelenleg 

Életvitelszerűen
Gyenesdiáson
élők részére

lakóház , garázs

Életvitelszerűen
Gyenesdiáson

nem élők részére

lakóház, üdülő

Egyéb nem lakás
céljára szolgáló

helyiségek
magánszemélyek

esetében
kereskedelmi

egység, műhely,
szállásépület

Egyéb nem lakás
céljára szolgáló
helyiségek nem

magánszemélyek
esetében

kereskedelmi
egység, műhely,

szállásépület

Lakóház
vállalkozások

( Kft, Bt )
részére

lakóház, üdülő

összesen

200 Ft/m2 400 Ft/m2 300 Ft/m2 600 Ft/m2 800 Ft/m2
11.575.-eFt 30.297.-eFt 4.508.-eFt 14.994.-eFt 4.147.-eFt 65.520.-eFt

18 % 46 % 7 % 23 % 6 % 100 %

18%

46%

7%

23%

6%

Építményadóbevétel

Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők (lakóház) Életvitelszerűen nem Gyenesdiáson élők (nyaraló)

Magánszemély üzlet, keresk.egység Nem magánszemély üzlet, keresk.egység

Nem magánszemély lakóház

Lakás után építményadó fizetők / nem fizetők aránya mentesség miatt:
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Lakás egylakásos Lakás többlakásos Összesen

Építményadót fizető
háztartások száma

876 db  46 db 922 db 71 %

Építményadót nem 
fizető háztartások 
száma 

355 db  26 db 381 db 29 %

Összes háztartás 1231 db  72 db 1297 db 100 %

A lakóház után 922 db háztartás fizet  építményadót Gyenesdiáson, 381 db háztartás teljes
mentességben  részesül.  A  381  adózó  közül  166  esetben,  tehát  a  mentességgel  érintett
ingatlantulajdonosok 43,5 %-a fizet a garázs után adót, amely egy átlagos garázs alapterületét
(20 m2) figyelembe véve kb. 4000 Ft/év. Éves szinten ennek összege 724 e Ft. 

Lakóház után építményadót fizető háztartások / életvitelszerűen Gyenesdiáson élők

Lakás ÖSSZESEN Garázs ÖSSZESEN
egylakásos többlakásos Mentességet 

kap
adóalap 112.512,3 m2 4507 m2 117.019 m2 15752,5 m2

mentes adóalap 60.241 m2 2460 m2 62.700 m2 
(53,5 %)

2090 fő 12132,7 m2

mentességgel 
csökkentett 
adóalap

  52.272,2 m2 2047 m2 54.319  m2 
(46,5 %)

3619,8 m2

adó összege 10.442.-eFt 409.-eFt 10.864.- eFt 724.- eFt 11.588.- eFt

háztartás /fő 876 db 46 db 922 db 2090 fő 166 db

Az építményadót  fizetők  esetében  922  db  háztartás  esik  adókötelezettség  alá.  Az  összes  adóalap
117.019 m2, melyből 62.700 m2 mentes, tehát az összes adóalap 53, 5 %-a után nem fizetnek adót.
Ezek alapján a 117.019 m2-ből 54.319 m2 után fizetnek építményadót, amely az összes adóalap 46 %-
a. A mentességet élvezők száma 2090 fő.  

Kedvezménytábla
Lakóház után építményadót nem fizetők / életvitelszerűen Gyenesdiáson élők

mentesség nagysága az összes adóalaphoz képest

Lakás 
egylakásos

Lakás 
többlakásos

Összesen

háztartás 355 db 26 db 381 db

Összes 
tényleges 
adóalap

33.930 m2 1.787 m2 35.717 m2

Mentes 
adóalap 

41.070 m2 2.520 m2 43.590 m2

Mentes fő 1369 fő 84 fő 1453 fő

A lakóház után építményadót nem fizető 381 db háztartásban az összes adóalap 35.717 m2,
amelyben 1453 fő élvez mentességet, személyenként 30 m2-t a lakás hasznos alapterületéből. 
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Az 1453 fő részére összesen 43.590 m2 mentesség jár a jelenlegi rendelet szerint, tehát 7873
m2-rel több, mint amekkora az összes adóalap és 262 fővel több, mint amennyi az összes
lehetséges mentesség az adóalaphoz képest. 

Az összes adóalap és mentes adóalap és a mentességet élvezők személyek aránya

Építményadót 
fizetők

Építményadót nem
fizetők

összesen %-ban

összes adóalap 117.019,3 m2 35.717 m2 152.736 m2 100 %
mentes adóalap 54.319,3 m2 35.717 m2 (43.590 

m2)
  90.036 m2   59 %

mentes fő   2090 fő    1453 fő     3543 fő
háztartás    922 db     381 db    1303 db

A fenti tábla mutatja, hogy az összes adóalap (lakóházak alapterülete) 59 % -a mentes a
Gyenesdiáson életvitelszerűen élők esetében.

Amennyiben  az  adóbevétel  növelése  a  cél,  egyértelmű,  hogy  az  adómentes  területet
(30,-Ft/m2) célszerű csökkenteni, hiszen hiába emeljük az adó mértékét, azok, akiknek eddig
sem keletkezett a 30,-Ft/m2 mentesség miatt adókötelezettségük, a magasabb adómérték sem
von maga után adómegállapítást.

Fizetendő adó összege / mentesség csökkenése / adó mérték növekedése

Amennyiben  a  mentességet  lecsökkentjük  20,-Ft/m2/fő  vagy  15,-Ft/m2/főre  az  alábbi
táblázatban  látható  a  csökkentés  után  az  összes  mentességcsökkenése  miatti  adóalap
növekedés. 

Építményadót nem fizetők

Mentesség
mértéke

Összes mentes
Fő

Összes adóalap
m2

Összes mentes
adóalap m2

Mentesség csökkenése
utáni adóköteles adóalap

30 m2/Fő 1453 35 717 43 590 0

20 m2/Fő 1453 35 717 29 060 6 657 

15 m2/Fő 1453 35 717 21 795 13 922 

Építményadó fizetők

Mentesség
mértéke

Összes mentes
Fő

Összes adóalap
m2

Összes mentes
adóalap m2

Mentesség csökkenése
utáni adóköteles adóalap

30 m2/Fő 2090 117 019 62 701 54 319

20 m2/Fő 2090 117 019 41 800 75 219

15 m2/Fő 20909 117 019 31 350 85 669
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A mentesség mértékének csökkentése utáni adóalapváltozás összesen

Mentesség
mértéke

Összes mentes
Fő

Összes adóalap
m2

Összes mentes
adóalap m2

Mentesség csökkenése
utáni adóköteles adóalap

30 m2/Fő 3633 152 736 98 418 54 319

20 m2/Fő 3633 152 736 70 860 81 876

15 m2/Fő 3633 152 736 54 145 98 591

Az előző három adattábla alapján az életvitelszerűen lakott ingatlanok esetén jelenleg, a 30,-
Ft/fő kedvezmény érvényesítését  követően az adóköteles  adóalap 54.319 m2, a mentesség
20,-Ft/fő-vel való csökkentése esetén az adóalap 81.876 m2-re emelkedik, a mentesség 15,-
Ft/fő-vel  való  csökkentése  esetén  pedig  az  adóalap  98.591 m2-re.  Az adóköteles  adóalap
(jelenleg az adóalap 36%) megemelkedik 53%-ra, illetve 64%-ra.

A Gyenesdiáson életvitelszerűen élők (a lakás) és a Gyenesdiáson életvitelszerűen nem
élők (nyaraló) ingatlanainak és a befolyt építményadó aránya (lakóház után)

Ingatlano
k száma

Befolyt adó összege 
(ezer Ft-ban)

Arány

Gyenesdiáson 
életvitelszerűen 
élők kivetése
(200 Ft/m2)

1303 db 11.576 27,5 %

Gyenesdiáson 
életvitelszerűen 
nem élők 
kivetése
(400 Ft/m2)

967 db 30.370 72,5  %

összesen 2270 db 41 946 100 %

 A  táblázatban  látszik,  hogy  a  Gyenesdiáson  nyaralóval  rendelkező  tulajdonosok  közel
háromszor annyi építményadót fizetnek, mint a Gyenesdiáson élő ingatlantulajdonosok annak
ellenére, hogy a kivetések száma sokkal alacsonyabb a nyaralótulajdonosok esetén, és a helyi
adóból finanszírozott intézményei működés, településüzemeltetés hasznait is az itt élők veszik
rendszeresen igénybe.

A 200,-Ft-os adómérték a környező településekhez képest is alacsonyabb (1. melléklet), ezért
az  alábbi  táblázatban  a  kivetett  építményadó  összege  kerül  kimutatásra  a  különböző
adóemelési javaslatok függvényében:

Adómérték 
200,-

Adómérté
k 200,-

Adómérték
200,-

Adómérté
k 250,-

Adómérték
250,-

Adómérték
300,-

Adómérték 
300,-

Mentes      
30 m2

Mentes     
20 m2

Mentes     
15 m2

Mentes    
20 m2

Mentes     
15 m2

Mentes     
20 m2

Mentes     
15 m2

Éves adóbevétel
(Ft/év 11 575 720 17 143 676 20 533 176 21 389 970 25 623 095 25 667 964 30 747 714
Többletbevétel 
összege az idei 
évhez képes 
(Ft/év) 0 5 567 956 8 957 456 9 814 220 14 047 345 14 092 244 19 171 994
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A  különböző  mentességek  és  különböző  adómértékek  szerint  fizetendő  építményadó
összegeket  különböző  méretű  háztartásokra  vetítve  a  2.  mellékletben  modelleztük,  mely
adattábla  megmutatja,  hogy  a  különböző  méretű  lakóházakban,  lakásokban  mekkora  az
építményadó éves összege, ha 1-2-3-4-5 fő életvitelszerűen él a lakásban.

Azok a helyi lakosok, családok, ahol 3-4-5 fő él életvitelszerűen egy 120 - 140 - 160 m2-es
ingatlanban, vagy nem fizetnek építményadót,  vagy csak minimális - 3000-4000-5000 Ft -
adót fizetnek jelenleg.  

Pl.  120  m2-es  ingatlanban  4  fő  él:   4  X  30  m2=120  m2  kedvezmény  jár,  tehát  az
építményadó 0 Ft. 

Abban az esetben, ha a mentesség miatt építményadót nem fizetnek a lakóház után, a garázs
után kell megfizetni az adót, mely szintén 200 Ft/m2, ennek az adója 15-20 m2-es garázs
esetén 3000 – 4000 Ft/év. 

A rendeletváltozást követően: 

A) 120 m2-es  ingatlanban 4 fő él:  4 x 20 m2 = 80 m2 kedvezmény jár,  tehát  az
építményadó 

- 200 Ft esetén: 120 m2 -80 m2 = 40 m2 x 200 Ft/m2 = 8000 Ft  /0 Ft helyett/
- 250 Ft esetén: 120 m2 -80 m2 = 40 m2 x 250 Ft/m2 = 10000 Ft
B) 120 m2-es  ingatlanban 4 fő él:  4 x 15 m2 = 60 m2 kedvezmény jár,  tehát  az

építményadó 
- 200 Ft esetén: 120 m2 -60 m2 = 60 m2 x 200 Ft/m2 = 12000 Ft /0 Ft helyett/
- 250 Ft esetén: 120 m2 -60 m2 = 60 m2 x 250 Ft/m2 = 15000 Ft

Továbbra is lesznek olyan ingatlantulajdonosok, akik vagy nem fizetnek építményadót, vagy
csak szintén 3-4000 Ft-ot évente a lakás kisebb mérete, illetve a lakóházban életvitelszerűen
lakók magasabb száma miatt:

Azt mutatja a táblázat, hogy adómérték változás esetén hány háztartás nem fizet adót. 

Adómérték
200,-

Adómérték
200,-

Adómérték
200,-

Adómérték
250,-

Adómérté
k 250,-

Adómérték
300,-

Adómérték
300,-

Mentes      
30 m2

Mentes     
20 m2

Mentes     
15 m2

Mentes    
20 m2

Mentes     
15 m2

Mentes     
20 m2

Mentes     
15 m2

Nem fizet 
adót

66 18 67 19 67 19

Éves 
adófizetési 
kötelezettség
e         1-
5.000,-Ft

299 147 256 99 186 74

Éves 
adófizetési 
kötelezettség
e 5.001-
10.000,-Ft

567 414 492 314 398 221

Nem fizet 
adót

66 18 67 19 67 19
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Az a cél, hogy mindenki fizessen adót, és ne legyenek teljesen mentes lakóházak, ezért az
adómentesség határát az adóköteles adóalap 40 %-ban kívánjuk meghatározni. A 250 Ft-os
adómérték és 15 m2/fő mentesség esetén 175 háztartás fog több adót fizetni, tehát jelenleg
175 háztartás fizet kevesebb adót az adóalap 40 %-nál.  

A kedvezmény csökkenésével az egyedül élőknek pedig tovább nő az építményadó fizetési
kötelezettség.   Pl.  80 m2-es  lakásban egyedül  élő  eddig fizetett  10000 Ft-ot,  a  30 m2-es
kedvezmény 15 m2-re csökkentésével további 5-6000 Ft-tal nő az építményadó évente. 

Nem életvitelszerűen lakott épületek (nyaralók) 

építményadója

Az üdülőépületek építményadó mértékének növelése szintén időszerű,  az alábbi  táblázat  a
különböző mértékek várt adóbevételeit tartalmazza:

Adómérték
400,-Ft/m2 450,-Ft/m2 500,-Ft/m2

967 db ingatlan
75.926,1 m2

30 370 444 Ft 34 166 750 Ft 37 963 055 Ft

növekedés összege
Ft-ban

0 3 796 306 Ft 7 592 611 Ft

Egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
építményadója

Helyi  adórendeletünk  az  egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  (az  ingatlan-
nyilvántartási  bejegyzés  alapján  garázsnak,  gépjárműtárolónak,  raktárnak,  üvegháznak,
műhelynek,  szerviznek,  üzemnek,  üzemcsarnoknak,  pincének,  présháznak,  hűtőháznak,
gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület
és a melléképületrész, szálláshely, stb.) két különböző mértéket használ:

a.) magánszemély adóalany esetén 300,-Ft/m2
b.) nem magánszemély adóalany esetén 600,-Ft/m2

Az adómérték emelése javasolt 600,-Ft/m2-re, ez az adómérték a szomszédos településekkel
azonos lenne, illetve igazodna a helyi adók kivetésének jogszerűségével is, megszüntetné az
indokolatlan különbségtételt az azonos üzleti célt szolgáló építmények tekintetében.
A változás a magántulajdonban lévő üzlet, kereskedelmi egységek esetén:

Adómérték
300,-Ft/m2 600,-Ft/m2

235 db ingatlan
15.832 m2

4 749 600 Ft 9 499 200 Ft

növekedés összege 4 749 600 Ft
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Ft-ban

A  fentiekben  vázolt  adómérték-  és  kedvezménymérték  módosítását  követően  az
építményadóbevétel  megoszlása  a  következőképpen  alakul  (a  6.oldalon  lévő  diagrammal
összehasonlítva):

Építményadóbefizetések megoszlása a helyi adórendelet módosítás előtt:

18%

46%

23%

6%

7%

Építményadó

Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők 
(lakás)

Életvitelszerűen nem Gyenes-
diáson élők (nyaralók

Nem magánszemély tulajdonában 
lévő egyéb nem lakás

Nem magánszemély lakóház

Magánszemély egyéb nem 
lakóépület

Építményadóbefizetések megoszlása a helyi adórendelet módosítás után:
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28%

41%

26%

5%

Építményadó 

Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők 
(lakóház)

Életvitelszerűen nem Gyenes-
diáson élők nyaralók

Nem lakás céljára szolgáló hely-
iségek

Nem magánszemély lakóház

ÖSSZEFOGLALÓ

A javasolt adómérték emelése az alábbi két fő irányvonal mentén került felülvizsgálatra:
1. Igazságosabb adóztatás: Cél, hogy mindenki járuljon hozzá a közteherviseléshez, ez a

korábban  biztosított  mentességek  csökkentését  jelenti  az  arányos  közteherviselés
jegyében.

2. A  helyi  adókkal  szembeni  követelmény,  hogy  viszonylag  stabil  bevételi  forrást
biztosítsanak a település működéséhez, a gazdasági hatékonysági szempontok mellett
a  jó  helyi  adóknak  igazodniuk  kell  a  helyi  adófizetési  képességhez  is.  A  helyi
adópolitikának  a  település  feladataihoz  kell  igazodnia,  cél  a  lakosság  által  elvárt
településüzemeltetés  színvonalának  növelése,  amely  az  önkormányzat  saját
bevételeiből finanszírozható.

A  helyi  adórendelet  idegenforgalmi  adóra,  telekadóra  és  építményadóra  vonatkozó
rendelkezéseit az alábbiak szerint javasolt módosítani:

                                                                              Jelenleg                          Változást követően  

Idegenforgalmi adó mértéke 440,-Ft 550,-Ft

Telekadó 

1.) mértéke: 14,-Ft 20,-Ft
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2.) mentesség  változik:  az  önkormányzat  részére  térítésmentes  útleadást  követően  a
mentesség ideje 7 év 3 év

Építményadó 

1.) mértéke 
- életvitelszerűen lakott lakóház 200,-Ft 250,-Ft
- nem életvitelszerűen lakott épület 400,-Ft 500,-Ft
2.) Mentesség: 

az életvitelszerűen lakott lakóház, lakás adóköteles területéből személyenként 
30 m2 15 m2

3.) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek építményadó mértéke
300,-/600,- 600,-Ft 

Ezekkel a változásokkal az alábbi az alábbi adóbevétel növekedés érhető el:

jelenlegi 2021. évtől

- idegenforgalmi adó 24.345.200,-Ft 30.431.500,-Ft
- telekadó 11.151.000,-Ft 15.538.500,-Ft
- építményadó 65.520.000,-Ft 92.226.150,-Ft

Összesen 101.016.200,-Ft 138.196.150,-Ft

Gyenesdiás, 2021. november 19.
  Gál Lajos
polgármester



















Lakóház 
m2 

kedvezmény 
 200 Ft/30 

m2 
200 Ft/20 m2 200 Ft/15 m2 250 Ft/30 m2 250 Ft/20 m2 250 Ft/15 m2 

80 1 fő 10000 12000 13000 12500 15000 16250 

80 2 fő 4000 8000 10000 5000 10000 12500 

80 3 fő 0 4000 7000 0 5000 8750 

100 1 fő 14000 16000 17000 17500 20000 21250 

100 2 fő 8000 12000 14000 10000 15000 17500 

100 3 fő 2000 8000 11000 2500 10000 13750 

100 4 fő 0 4000 8000 0 5000 10000 

120 1 fő 18000 20000 21000 22500 25000 26250 

120 2 fő 12000 16000 18000 15000 20000 22500 

120 3 fő 6000 12000 15000 7500 15000 18750 

120 4 fő 0 8000 12000 0 10000 15000 

140 1 fő 22000 24000 25000 27500 30000 31250 

140 2 fő 16000 20000 22000 20000 25000 27500 

140 3 fő 10000 16000 19000 12500 20000 23750 

140 4 fő 4000 12000 16000 5000 15000 20000 

140 5 fő 0 8000 13000 0 10000 16250 

160 1 fő 26000 28000 29000 32500 35000 36250 

160 2 fő 20000 24000 26000 25000 30000 32500 

160 3 fő 14000 20000 23000 17500 25000 28750 

160 4 fő 8000 16000 20000 10000 20000 25000 

160 5 fő 2000 12000 17000 2500 15000 21250 

180 1 fő 30000 32000 33000 37500 40000 41250 

180 2 fő 24000 28000 30000 30000 35000 37500 

180 3 fő 18000 24000 27000 22500 30000 33750 

180 4 fő 12000 20000 24000 15000 25000 30000 

180 5 fő 6000 16000 21000 7500 20000 26250 

200 1 fő 34000 36000 37000 42500 45000 46250 

200 2 fő 28000 32000 34000 35000 40000 42500 

200 3 fő 22000 28000 31000 27500 35000 38750 

200 4 fő 16000 24000 28000 20000 30000 35000 

200 5 fő 10000 20000 25000 12500 25000 31250 

220 2 fő 32000 40000 38000 40000 45000 51250 

220 3 fő 26000 36000 35000 32500 40000 47500 

220 4 fő 20000 32000 32000 25000 35000 43750 

220 5 fő 14000 28000 29000 17500 30000 40000 



 



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

TERVEZET

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  13.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következő
rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területére.

2. §

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  sajátosságok
figyelembevételével az alábbi helyi adókat vezeti be:
a) építményadó,
b) telekadó,
c) iparűzési adó,
d) idegenforgalmi adó.

2. Építményadó

3. §

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

4. §

Az adó évi mértéke:
a) 250,-Ft,  a  magánszemély  tulajdonában  lévő  garázs,  életvitelszerűen  lakott  lakóház,  lakás

építmény,
b) 500,-Ft, a magánszemély tulajdonában lévő üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen lakott

lakóház, lakás építmény,
c) 600,-Ft,  az  ezen paragrafus a) és b) pontjában körülírt  építményeken kívül minden egyéb

építmény,
d) 800,-Ft, a nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház esetén.

5. §

(1) Mentes az adó megfizetése alól
a) az a lakóházzal egybe vagy külön épített garázs, amelynek adófizetésre kötelezett adóalanya

ugyanazon építési telken lévő lakóháza, lakása után építményadót fizet;
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b) jelen adórendelet hatálya alá tartozó lakóház, lakás adóköteles alapterületéből személyenként
15 m2, de maximum a lakás, lakóház hasznos alapterületének 60 %-a, ha azt a lakóház, lakás
tulajdonosa, közeli hozzátartozója (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
(1) bekezdés 1. pont), élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja,

c) műemléképület vagy helyi védettség alatt álló épület teljes területe.

(2) Életvitelszerű a lakás, lakóház használata, ha azt az (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott
személy vagy személyek egész éven át, nem idényszerűen, nem időszakosan használják.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesség alkalmazása során az a lakás, lakóház szolgál életvitelszerű
tartózkodásra:
a) ahonnan az  adóalany,  illetve  a  lakást  nem adóalanyként  használó természetes  személy az

életét szervezi, rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza,
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,
c) amely családi élete helyszínéül szolgál,
d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(4) Az életvitelszerű használat igazolására az érintettek írásbeli nyilatkozata szükséges.

(5)  A lakás,  lakóház  rendszeres,  életvitelszerű  használatának  vitatása  esetén  az  életvitelszerű
használat közüzemi számlákkal (vízdíj, elektromos áram) alátámasztandó.

6. §

Az önkormányzat 50 % mértékű adókedvezményt nyújthat  olyan épület  után,  amely 1945 előtt
készült,  értéke,  kivitelezési  módja,  anyaga,  állaga,  közművesítettségének  teljes  hiánya  vagy
alacsony komfort foka ezt indokolja, és egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nem
hasznosítják.

3. Telekadó

7. §

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

8. §

Az adó mértéke 20,-Ft/m2/év.

9. §

Mentes az adó megfizetése alól
a) az építményhez tartozó 1000 m 2 földrészlet,
b) beépített lakótelek 1000 m2-t meghaladó része is, az olyan lakótelkek kivételével, amelyek a

község szabályozási terve szerint alakíthatók és az alakítással beépíthetővé válnának,
c) az  a  belterületi  földrészlet,  amely  úttal  nem  érintkezik,  és  telekalakítással  sem  válik

beépíthetővé,
d) a  beépítetlen  belterületi  földrészlet  megművelt  szőlőkultúrával  betelepített  része.  A

mentességet  évente  kérelmezni  kell,  az  500  m  2 feletti  szőlőterület  esetén  a  kérelemhez
mellékelni  kell  a  hegyközséghez  történő  bejelentkezés  igazolását,  mellyel  közhitelesen
bizonyítható,  hogy  a  kérdéses  tárgyi  szőlőterületen  a  szakmai  szabályoknak  és  közismert
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elvárásoknak megfelelően szőlőtermesztés folyik.  Az adómentesség csak helyszíni szemlét
követően állapítható meg.

e) az  a  magánszemély  tulajdonában  lévő  ingatlan,  amelyből  legalább  50  m2  földterület
ingyenesen közterület  céljára  az  önkormányzat  tulajdonába  került.  Különösen méltánylást
érdemlő esetben a jegyző felmentést adhat az 50 m2-es korlátozás alól. Az ilyen adómentesség
a magánszemély adóalanyt az ingyenes útleadást követő év január 1. napjától számított 3. év
december 31. napjáig illeti meg. A mentesség kizárólag csak egy ingatlanra vonatkozóan illet
meg az adózót, függetlenül a kialakított ingatlanok számától. A mentesség kizárólag azt a
magánszemélyt illeti meg, aki az önkormányzat részére térítésmentesen a területet átadta, az
ingatlan későbbi tulajdonosait e mentesség nem illeti meg.

f) magántulajdonban lévő közforgalom elől elzárt vagy közforgalom elől el nem zárt magánút,
g) a  település  kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  övezetében  (Gksz1-Gksz2)  található

földterület, mely ingatlanon lévő építmény után tulajdonosa építményadót fizet.

4. Idegenforgalmi adó

10. §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

11. §

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550,-Ft.

12. §

Az adókötelezettség alól mentes az önkormányzat által meghívott vendég.

13. §

(1)  Az  adó  beszedésére  kötelezett  befizetési  kötelezettsége  teljesítésének  ellenőrizhetősége
érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást (vendégkönyv) köteles vezetni.

(2) Az önkormányzat a nyilvántartás-vezetés szabályait az alábbiakban állapítja meg:
a) A vendégkönyvet a tevékenység megkezdése előtt hitelesíttetni kell a jegyzővel.
b) A  vendégkönyvben  fel  kell  tüntetni  a  vendégek  nevét,  születési  helyét,  idejét,

állampolgárságát,  illetve  hontalan  státuszát,  lakóhelyét,  személyi  igazolvány  vagy  útlevél
számát,  érkezési  és  távozási  idejét.  Az adatokat  közvetlenül  a  szálláshelyet  igénybe vevő
érkezésekor kell bejegyezni.

c) A vendégkönyvet az adóbeszedéssel megbízott  köteles az értékesített,  vagy az ingyenesen
átengedett  szálláshelyen  tartani,  az  ellenőrzésre  feljogosított  személynek  bemutatni,
amennyiben  állandó  jelleggel  nem  tartózkodik  a  szálláshelyen,  köteles  megbízottról
gondoskodni.  A  megbízott  nevét  az  adóhatóságnál  be  kell  jelenteni  a  szálláshely
értékesítésének, vagy ingyenes átengedésének megkezdése előtt.

d) A vendégkönyvet  a  bevallással  együtt  a  tárgyévet  követő  január  31-ig  az  adóbeszedésre
kötelezett adategyeztetés céljából a helyi adóhatóságnak köteles bemutatni.

e) Az  ellenőrzést  végző  személy  közfeladatot  ellátó  személynek  minősül,  és  büntetőjogi
védelem illeti  meg,  akit  az  önkormányzat  igazolvánnyal  lát  el.  Az igazolványt  felmutató
személyt a szállásadó köteles az ellenőrzés megállapított időszakában 08 – 20 óráig szállás
céljára szolgáló felépítménybe beengedni, és ellenőrzési tevékenységét elősegíteni, az általa
megállapított hiányosságokat kiküszöbölni.
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5. Helyi iparűzési adó

14. §

Az adó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §-ában és 39/A. §-ában meghatározott
árbevétel.

15. §

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-
a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1000
Ft .

6. Záró rendelkezés

16. §

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
               

                     

                        Gál Lajos Czibor Zoltánné
                       polgármester                                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 24.

Czibor Zoltánné
                                                                                                                               jegyző
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Általános indokolás

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. §-a szerint az Önkormányzat
adómegállapítási joga a következőkre terjed ki:

vagyoni  típusú adót  (építményadó,  telekadó),  kommunális  jellegű adót,  helyi  iparűzési  adót,
vagy  ezek  valamelyikét  bevezesse,  hatályon  kívül  helyezze,  módosítsa,  azonban  az  évközi
módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit;

meghatározza az adó bevezetésének időpontját és időtartamát;

az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az
adóalanyok  teherviselő  képességéhez  igazodóan  -  az  e  törvényben  meghatározott  felső
határokra,  illetőleg  ezen  felső  határoknak  2005.  évre  a  KSH  által  2003.  évre  vonatkozóan
közzétett  fogyasztói  árszínvonal-változással,  2006.  évtől  pedig  a  2003.  évre  és  az  adóévet
megelőző  második  évig  eltelt  évek  fogyasztói  árszínvonal  változásai  szorzatával  növelt
összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel –
megállapítsa.  (Ez  tehát  egy  kettős  korlát:  az  abszolút  korlát  a  törvényi  felső  adómaximum,
relatív korlát a helyi sajátosság, illetve az adóalanyok teherviselő képessége)

a törvényben meghatározott mentességeket további mentességekkel, illetőleg a kedvezményeket
további kedvezményekkel kibővítse;

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz 

Az önkormányzatok szuverén módon dönthetnek arról, hogy gazdálkodási feladataik és az ehhez
szükséges forrásképzés érdekében élnek-e és milyen mértékben - a Htv. keretei között - a helyi
adóztatás eszközével. A Htv. szerint az önkormányzatok illetékességi területükön öt féle helyi adót -
építményadót,  telekadót,  kommunális  adót,  idegenforgalmi  adót  és  helyi  iparűzési  adót  -
vezethetnek be.

A helyi adókkal kapcsolatos jogi szabályozás kétszintű. Törvényi szinten a Htv.határozza meg:

- az önkormányzatok által bevezethető valamennyi adónemre irányadó általános szabályokat (pl.
adóalanyok köre, milyen adótárgyak után állapítható meg helyi adó),

- az önkormányzatok adó-megállapítási jogára és korlátaira vonatkozó rendelkezéseket, továbbá

- az egyes adóra vonatkozó sajátos előírásokat.

A  szabályozás  második  szintjét  az  önkormányzati  rendeletek  jelentik.  A  Htv.  szerint  az
önkormányzatok szabályozási jogköre arra terjed ki, hogy

a) rendeletükben döntsenek a helyi adók vagy azok valamelyikének bevezetéséről, a már bevezetett
adó módosításáról, hatályon kívül helyezéséről,

b)  meghatározzák az  adó bevezetésének időpontját  és  időtartamát  (határozott  vagy határozatlan
idő),

c)  megállapítsák  az  adó  mértékét  a  helyi  sajátosságokhoz,  az  önkormányzat  gazdálkodási
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan, a Htv.-ben meghatározott
felső (adómaximum) határokra figyelemmel,
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d)  a Htv.-ben meghatározott adómentességeket további mentességekkel, illetve kedvezményekkel
kibővítsék,

e) meghatározzák a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes
szabályait.

A Htv.-nek az önkormányzatok adó-megállapítási jogát korlátozó rendelkezései közül (Htv. 7. §) ki
kell emelni:

-  az  adótöbbszörözés  tilalmát,  amely  szerint  az  önkormányzat  az  adóalanyt  egy  meghatározott
adótárgy  esetében  csak  egyféle  -  az  önkormányzat  döntése  szerinti  -  adófizetésre  kötelezheti
(Például az építményadónak és a magánszemélyek kommunális adójának egyaránt tárgya lehet a
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adótöbbszörözés tilalmából következően
az  önkormányzat  a  lakás  után  az  adóalanyt  csak  egyfajta  adó,  vagy  építményadó,  vagy  a
magánszemélyek kommunális  adójának megfizetésére kötelezheti.  Amennyiben a magánszemély
olyan építménynek a tulajdonosa, amelyen belül különféle rendeltetésű helyiségek vannak (pl. lakás
és  a  hozzá  kapcsolódó  kiegészítő  helyiségek  mellett,  az  üzlet  és  a  gépjárműtároló  egy-egy
adótárgynak minősül  -,  az  önkormányzat  adórendeletben szabályozott  adómértékeket  mindegyik
adótárgy után meg kell fizetni.

- az önkormányzat az általa bevezetett helyi adó mértékeként nem állapíthat meg többet a Htv.-ben
rögzített adómaximumnál.
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 4976-81-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó soros ülésére Renczes József és társai magánút önkormányzati tulajdonba adása
tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Renczes József és társai – a Gyenesdiás 595/8 hrsz-ú „kivett, közforgalom elől el nem zárt
magánút”  tulajdonosai –  kérelemmel  fordultak  önkormányzatunkhoz,  hogy  a  jelzett  út
önkormányzati tulajdonba kerüljön. Az érintett útszakasz (295 m2) a Hernád Tibor utca része,
kialakítása a HÉSZ alapján történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Renczes  József

Gyenesdiás,  Madách  u.  16.,  Vető  Béláné,  Vető  Hajnalka  és  Szabó  Katalin
mindhárman  Gyenesdiás,  Madách  u.  18.  szám  alatti  lakos  ingatlantulajdonosok
felajánlását, miszerint a tulajdonukban lévő 595/8 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el
nem zárt magánút” művelési ágú, 295 m2 nagyságú ingatlant az önkormányzat javára
térítésmentesen átadják, tulajdonába fogadja.

2.) A képviselő-testület Az 1.) pont szerinti ingaltan művelési ágát „közút” művelési ágra
módosítja, egyidejűleg a forgalomképtelen vagyonába sorolja.

3.) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  ajándékozási  szerződés
aláírására.  

Határidő: ingatlantulajdonosok értesítésére 15 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2021. november 19.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu




GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

1.  83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/4976-82 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó ülésére Dallos Viktória ingatlanügye tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dallos Viktória gyenesdiási lakos, mint a Gyenesdiás 1272/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a 1.
melléklet szerinti kérelemmel fordult a képviselő-testülethez.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 1272/2 hrsz-ú ingatlant korábban édesanyja (Dallosné
Budai  Zsuzsanna)  adott  le  térítésmentesen  útnyitásra,  szeretné  a  kérelmező  tulajdonába
visszakapni, és a tulajdonában lévő ingatlanhoz hozzácsatolni. 

A helyi szabályozás alapján támogatható a kérelem mivel valójában jelenleg nem szerepel
kijelölt  útként,  így  a  szomszédos  ingatlanhoz  hozzácsatolható.  (Az  ingatlan  tulajdonosa
Dallos Viktória 9/12, Dallos Gábor 3/12 tul.arányban.)

Mivel a jelzett ingatlan jelenleg az önkormányzat törzsvagyonába tartozik forgalomképtelen
vagyonként,  ezért  rendelkezni  szükséges  arról  is,  hogy  az  önkormányzat  forgalomképes
vagyonához tartozzon, azaz elidegeníthető legyen.

A kérelemben ingatlantulajdonos a Helyi Építési Szabályzat módosítását is kéri. A rendezési
terv szerint az 1272/1 hrsz-ú ingatlan a Vt-1 építési övezetbe tartozik, a közvetlenül alatt lévő
1272/2 és 1272/3 hrsz-ú ingatlanok pedig Lke-1 övezetbe. Telekalakítás csak építési övezeten
belül  lehetséges,  ezért  szükséges  valamennyi  ingatlannak  ugyanabba  az  építési  övezetben
tartozni.  Javaslom  a  kérelem  szerinti  övezet-átsorolást  a  következő  rendezési  terv
felülvizsgálatakor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dallos Viktória Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 98. szám alatti lakos kérelmét támogatja az alábbiak alapján:
- Az  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő  1272/2  hrsz-  ingatlanát  a

forgalomképtelen  vagyontárgyai  közül  kivonja  és  a  forgalomképes  vagyontárgyai
közé sorolja tekintettel arra, hogy a Helyi Építési Szabályzat az érintett ingatlant nem
jelöli közterültként.

- A Gyenesdiás  1272/2  hrsz-ú  ú  98  m2 nagyságú „kivett  közterület”  művelési  ágú
ingatlant a képviselő-testület a Gyenesdiás 1272/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére
- tulajdoni hányadaik arányában - térítésmentesen átadja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Határidő: tulajdonos értesítésére 15 nap.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dallos Viktória Gyenesdiás,
Kossuth  L.  u.  98.  szám  alatti  lakos  Helyi  Építési  Szabályzat  módosítási  kérelmét
támogatja, hozzájárul a Gyenesdiás 1272/1 hrsz-ú ingatlan Lke-1 építési övezetbe történő
átsorolásához

2,     Az  1.  pont  szerinti  átsorolás  a  Helyi  Építési  Szabályzat  következő  felülvizsgálata
alkalmával lehetséges.

Gyenesdiás, 2021. november 22.

   Gál Lajos sk.
  polgármester





GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

1.  83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/4976-83 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  november  23-án
tartandó ülésére az önkormányzati intézményi gazdálkodási együttműködés szabályozása
tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati intézmények (Óvoda, Étkezde és Könyvtár) önálló költségvetési szervek,
azonban gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, gazdálkodási feladataikat a hivatal látja el
.
Az államháztartásról szóló CXCV törvény 10. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szerv
gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében megha-
tározott képesítéssel rendelkező gazdasági vezető vezeti. A gazdasági szervezet feladatait, ha
a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el,

a)  az  irányító  szerv,  az  államháztartás  önkormányzati  alrendszerében  az önkormányzati
hivatal vagy

b)  az  irányító  szerv  döntése  alapján  az  irányító  szerv  irányítása  alá  tartozó,  gazdasági
szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
9. §-a szerint a gazdasági szervezet

a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és fel-
használásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adat-
szolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és

b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a haszná-
latában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért
felelős szervezeti egység.

Valamennyi  intézményünk  esetén  a  gazdasági  feladatokat  a  hivatal  végzi,  azonban  erre
vonatkozó  együttműködési  megállapodással  nem  rendelkezünk.  E  hiányosságot  pótolva
elkészíttettük az erre vonatkozó megállapodás-tervezetét. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslat  elfogadásával  a  megállapodást  jóváhagyni
szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gyenesdiási  Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvod költségvetési szervek
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PREAMBULUM

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje,  mint  költségvetési szerv az Áht.
10.§ (4) bekezdése által meghatározott gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje Szervezeti  és Működési Szabályzata
rögzíti, hogy többek között a gazdálkodási feladatait a Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.

A  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  az  Ávr.  9.§  (5)  bekezdése  a)  pontja
előírásának megfelelően az alábbi munkamegosztási megállapodás tartalmazza.

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca
97.; törzsszám: 435844; adószám: 15435848-2-20; képviseli: Czibor Zoltánné jegyző),

(továbbiakban: Hivatal)

másrészről:

a  Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  Étkezdéje  (8315  Gyenesdiás,  Bartók
Béla  utca  1.;  törzsszám:  559883;  adószám:  15559885-1-20;  képviseli:  Divinyiné
Zsadányi Mónika intézményvezető),

(továbbiakban: Intézmény)

költségvetési  szervek  között  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény
(továbbiakban:  Áht.),  valamint  az  államháztartásról  szóló törvény  végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel
nem  rendelkező  Intézmény  között  egységes  rendszerbe  foglalja  a  gazdálkodással
kapcsolatos munkamegosztást, és a felelősségvállalás rendjét.

I.
MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

a) A  Hivatal  ellátja  az  Intézmény  részére  az  Ávr.  9.  §  (1)  bekezdés  alapján  az
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási,  továbbá a  működtetéssel,  üzemeltetéssel,  a  beruházásokkal,  a  vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

b) A Hivatal és az Intézmény munkamegosztásának célja, hogy a hatékony, szakszerű és
ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtse.

c) A  munkamegosztás  nem  csorbíthatja  az  Intézmény  gazdálkodási,  szakmai  döntési
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
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d) A Hivatal és az Intézmény közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és
végrehajtásáért,  az  éves  költségvetésben  és  annak  módosításaiban  meghatározott
előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer
kialakításáért és működtetéséért.

e) Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei
az  Intézménynél  nincsenek  meg,  köteles  a  Hivatal  ellátni.  A  Hivatal  felelős  a
munkamegosztásban  meghatározott  feladatok  végrehajtásának  megszervezéséért,  a
jogkörébe tartozó feladatok előírásszerű végrehajtásáért,  a mindenkori költségvetési
előirányzatok betartásának ellenőrzéséért.

f) A  Hivatal  gondoskodik  arról,  hogy  a  gazdálkodással  kapcsolatos  állami,
önkormányzati szabályozások az Intézmény tudomására jussanak, és segítséget nyújt
azok gyakorlati végrehajtásában.

g) A  Hivatal  gazdálkodása  útján  biztosítja  a  szabályszerű,  törvényes  gazdálkodás
feltételeit,  melyet  elsősorban  az  érvényesítési,  a  pénzügyi  ellenjegyzési  feladatok
gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba beépített vezetői ellenőrzési
feladatainak ellátása során biztosítja.

h) A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört – valamennyi előirányzat felett – az
Intézmény  vezetője  saját  hatáskörében  gyakorolja.  Távollét  és  összeférhetetlenség
esetén az általa írásban felhatalmazott személy jár el.

II.
GAZDÁLKODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI, MEGOSZTOTT

FELADATOK

1. Az éves költségvetés tervezése

a) A  Hivatal  az  Intézmény  rendelkezésére  bocsátja  azokat  a  dokumentumokat,
információkat, amelyek alapján az Intézmény adatot szolgáltathat a költségvetés
megalapozására, alátámasztására és összeállításához.

b) Az  Intézmény  javaslatot  tesz  a  működéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételek mennyiségi és értékbeni adataira, a felújítási és fejlesztési igényeikre, a
megadott szerkezetben és időpontban.

c) A  Hivatal  segíti  az  Intézmény  vezetője  által  felvázolt  szakmai  feladatok
pénzügyi  igényeinek  megállapítását,  illetve  azok  feltételrendszerének  a
meghatározását.

d) A  Hivatal  előkészíti  az  Intézmény  költségvetési  egyeztető  tárgyalására  a
rendelkezésre  álló  információk  alapján  a  tervezés  megalapozását  szolgáló
számításokat, adatokat, információkat.

e) A Hivatal az Intézmény részére a  Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzattal –
mint  fenntartó  önkormányzattal  –  együttműködve  elkészíti  az  Intézmény
költségvetési tervezetét és éves költségvetési tervét.
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f) Igény szerint a Hivatal felkészíti az Intézmény vezetőjét a bizottsági- és társulási
ülésekre, és számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett. A
Hivatal ezeken az üléseken részt vesz.

g) A Hivatal jegyzőjének irányításával a költségvetési rendelet megalkotása után az
elfogadott  előirányzatok  alapján  az  Intézmény  arra  kijelölt  munkavállalói
elkészítik a részletes költségvetést. 

h) A költségvetési rendelet  alapján a Hivatal  elkészíti  az Intézmény elemi szintű
költségvetését, továbbá gondoskodik annak Magyar Államkincstárhoz határidőre
történőtovábbításáról.

i) A  Hivatal  az  Intézmény  esetében  felfekteti  az  előirányzatnyilvántartásokat
kormányzati  funkciónkénti,  rovat,  tétel,  altétel  bontásban  az  alkalmazott
pénzügyi-számviteli számítógépes programban.

j) A Hivatal  megszervezi  az  analitikus  nyilvántartások  Intézménynél  történő  év
eleji újra nyitását, vagy azok további folyamatos vezetését.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

a) Az  Intézmény  előirányzat-felhasználási  és  előirányzatmódosítási  hatáskörét
önállóan gyakorolja.

b) Az Intézmény vezetője az előirányzat módosítási javaslatát megküldi a Hivatal
jegyzője részére, aki a javaslat beérkezését követően – amennyiben a módosítás
jogszabályi feltételei fennállnak – elkészíti a költségvetési-módosítási kérelmet.

c) Az  Intézmény  a  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat–növelés  esetén  a
megemelt  rovatot  és  tételt  kormányzati  funkciónként,  rovatrend  szerinti
bontásban közli a Hivatal részére, és megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi
többlet teljesítése vagy bevétel előírása).

d) Az Intézmény az előirányzatok módosításánál  a  fedezet  mellett  a  jogcímet  is
megjelöli (jogszabályra, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás).

e) A Képviselő-testület jóváhagyó rendelete alapján a Hivatal elkészíti a módosítás
számviteli dokumentumait, rögzíti a módosítást az előirányzat nyilvántartásban,
átvezeti azokat a költségvetésen, illetve megőrzi az erről szóló dokumentumokat.

f) A  Képviselő-testület  által  elrendelt  előirányzat-módosítás  végrehajtásáért  az
Intézmény és a Hivatal vezetője együttesen felelősek.

3. A költségvetési előirányzatok felhasználási rendje

Az  előirányzat-felhasználásról  az  Intézmény  saját  maga  gondoskodik.  Ez  alapján
köteles  elkészíteni  saját  előirányzata  éves  előirányzat-felhasználási  ütemtervét.  E
tervet át kell adnia a Hivatal jegyzője részére.

Az  előirányzat  felhasználások  során  a  gazdálkodással  kapcsolatban  a
kötelezettségvállalás,  ellenjegyzés,  a  szakmai  teljesítés  igazolása,  az  érvényesítés,
utalványozás  gyakorlásának  módját,  eljárási  és  dokumentációs  részletszabályait  a
Hivatal és az Intézmény együttes Gazdálkodási szabályzata rögzíti.
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A  gazdálkodással  kapcsolatos  jelen  munkamegosztás  keretében  a  Hivatal  és  az
Intézmény  tekintetében  a  gazdálkodási  jogköröket  végző  személyek  kijelölését,
helyettesítését és aláírás mintájukat a Hivatal és az Intézmény együttes Gazdálkodási
szabályzata mellékleteiben az alábbiak szerint tartalmazza:

– 6. A. számú: Kötelezettségvállalásra jogosult személyekről

– 6. B. számú: Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyekről

– 6. C. számú: A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyekről 

– 6. D. számú: Érvényesítésre jogosult személyekről

– 6. E. számú: Utalványozásra jogosult személyekről

3.1. Kötelezettség vállalása

a) A  kötelezettségvállalás  a  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  terhére
foganatosított olyan intézkedés, amely jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. A
költségvetésben  meghatározott  előirányzat  önmagában  nem  kötelezi  a
jogosultságot gyakorlót cselekvésre, hiszen az államháztartás gazdálkodásnak
egyik  alapelve,  hogy  a  kiadási  előirányzatok  felhasználása  –  szemben  a
bevételi  előirányzatok  teljesítésének  kötelezettségével  –  csak  a  felhasználás
jogosultságát  foglalja  magába.  Az  Intézmény  a  vonatkozó  jogszabályi
előírások  figyelembevételével  kizárólag  olyan  kiadási  előirányzataikra
vállalhatnak kötelezettséget, melynek bevételi oldala is megfelelően biztosított.

b) Kötelezettséget  az  Intézmény  nevében  a  költségvetésében  szereplő  kiemelt
előirányzatok  erejéig  az  Intézmény  vezetője  vállalhat.  Távolléte  és
összeférhetetlensége  esetén  az  általa  írásban  felhatalmazott  a  Hivatal  és  az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  6.A.  számú  mellékletben
szereplő személy jár el.

c) A  kötelezettségvállalási  jogkör  gyakorlásának  feladatait  a  Hivatal  és  az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  II.2.1.  pontjában
megfogalmazott eljárásrend szerint kell végrehajtani.

d) Amennyiben a  kötelezettségvállalásra  a  Hivatal  szerint  nincs  fedezet,  „nem
teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel a beérkezéstől számított 24 órán
belül visszaküldi az Intézmény vezetőjének.

e) Ha  a  kötelezettségvállalásnak  van  fedezete,  akkor  a  Hivatalban  dátummal
ellátva pénzügyileg ellenjegyzik,  majd a kötelezettséget vállaló aláírása után
felvezetik a kötelezettségvállalási nyilvántartásába.

f) A kötelezettségvállalások negyedév végi nem teljesült állományát a Hivatal és
az Intézmény vezetője a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig egyeztetik.

g) Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás teljesítése valamilyen oknál fogva
meghiúsult,  várhatóan  nem  kerül  teljesítésre,  vagy  részleges  teljesítése
megtörtént és további teljesítése elmarad, úgy az Intézménynek gondoskodnia
kell  a  nem  teljesített  kötelezettségvállalások  visszavonásának
dokumentálásáról, a Hivatal pedig módosítja a nyilvántartást. 
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h) Az  Intézmény  a  teljesült  kötelezettségvállalásról  utalványozás  útján,
utalványrendelet formájában tájékoztatja a Hivatalt.

3.2. Pénzügyi ellenjegyzés

a) A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás és az utalványozás pénzügyi
teljesíthetőségét igazoló érvényességi feltétel.

b) Az  Intézmény  vezetője  a  kötelezettségvállalás  dokumentumát  pénzügyi
ellenjegyzés  végett  megküldi  a  jegyző  által  írásban  kijelölt  személynek,
amelyen megjelölik azt a kormányzati funkciót, rovattételt, amelynek terhére
majd a kifizetést teljesíteni kell.

c) A kötelezettségvállalás és utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által
írásban kijelölt,  távollétében,  vagy összeférhetetlensége esetén a jegyző által
írásban  kijelölt  további,  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Gazdálkodási
szabályzata 6.B. számú mellékletben szereplő személy jár el.

d) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlója  a  kötelezettségvállalás
ellenjegyzése  előtt  meggyőződik  arról,  hogy  a  szükséges  fedezet  (amit
megjelölt  az  Intézmény)  rendelkezésre  áll-e  és  nincs-e  más  akadálya  a
kötelezettségvállalásnak.

e) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlója,  amennyiben  valamilyen
szabálytalanságot  tapasztal,  azaz  a  kötelezettségvállalás  nem  felel  meg  a
jogszabályi  előírásoknak,  erről  írásban  tájékoztatnia  kell  a
kötelezettségvállalót, az Intézmény vezetőjét és a Hivatal jegyzőjét.

f) Az  utalványozás  pénzügyi  ellenjegyzése  a  kötelezettségvállalás  pénzügyi
ellenjegyzésével azonos módon történik.

3.3. Teljesítés igazolása

a) A teljesítés igazolása során a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének
elrendelése előtt ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások  teljesítésének  jogosságát,  összegszerűségét,  ellenszolgáltatást  is
magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

b) A  teljesítést  az  igazolás  dátumának  és  a  teljesítés  tényére  történő  utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

c) A teljesítés igazolására az Intézmény vezetője által arra kijelölt, a Hivatal és az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  6.C.  számú  mellékletben
szereplő személyek jogosultak.

d) A teljesítés  igazolást  az  érvényesítést  megelőzően  kell  elvégezni.  Teljesítés
igazolás hiányában az érvényesítő köteles a kiadás teljesítését megtagadni és
erről a Hivatal jegyzőjét tájékoztatni.

e) Szabályos teljesítés igazolás hiánya esetén pénzügyi rendezés nem rendelhető
el.
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3.4. Érvényesítés

a) Az érvényesítés az a művelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevétel
beszedésének elrendelése megtörténik.

b) A  kiadás  teljesítésének  és  a  bevétel  beszedésének  elrendelése  előtt  az
érvényesítési  jogkör  gyakorlásával  megbízottnak  az  okmányok  alapján
ellenőrizni kell a szakmai teljesítés igazolását, az árajánlat, a megrendelés, a
szerződés összegszerűségét,  a fedezet meglétét és az okmányok, bizonylatok
alaki és tartalmi megfelelősségét, és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi
számlaszámot.

c) Az érvényesítés feladatait a Hivatal látja el az Intézmény vonatkozásában. Az
érvényesítést  a  kijelölt,  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Gazdálkodási
szabályzata 6.D. számú mellékletben szereplő személy végzi el.

d) Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles
ezt jelezni az utalványozónak.

3.5. Utalványozás

a) Az utalványozás kiterjed minden, az Intézménynél történő pénzmozgással járó
tevékenységre. Az utalványozással és a pénzügyi ellenjegyző aláírásával válik
az utalvány kifizetést elrendelő okmánnyá.

b) Az utalványozás  minden  esetben,  írásban,  utalványrendelet  felhasználásával
történik.

c) Valamennyi  kiadás  és  bevétel  utalványozása  az  Intézmény  vezetőjének,
távollétében  és  összeférhetetlensége  esetén  pedig  az  általa  írásban
felhatalmazott,  a Hivatal és az Intézmény együttes  Gazdálkodási szabályzata
6.E. számú mellékletben szereplő személyek hatásköre.

d) Az Intézmény vezetője folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak
érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben megtörténhessenek. 

e) Az utalványozott  számlát,  bizonylatot  a fizetési  határidő előtt  az Intézmény
átadó–átvevő könyvvel juttatják el a Hivatalhoz, amelyből ki kell tűnnie annak,
hogy a számla a kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt.

f) Az  utalványozott,  felszerelt  számlát,  bizonylatot  a  Hivatal  az  Intézmény
szerinti csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja.

3.6. Összeférhetetlenségi szabályok

a) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, illetve az utalványozó és a
pénzügyi ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos
személy nem lehet.

b) Az  érvényesítő  személy  nem  lehet  azonos  a  kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
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c) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  közeli  hozzátartozója,  vagy
maga javára látná el.

4. A pénzkezelés rendje

a) A  pénzforgalmi  számla  nyitásával,  kezelésével,  valamint  a
készpénzforgalommal kapcsolatos feladat és hatásköröket, továbbá a pénz- és
értékkezelés  bizonylati  rendjét,  valamint  a  vezetendő  nyilvántartások
rendszerét  alapvetően  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési
szabályzata rögzíti és abban szabályozott rendelkezéseket kell betartani.

b) A  Hivatal  az  Intézmény  tekintetében  elkülönítve  látja  el  a  pénzkezeléssel
kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a készpénzforgalom
tekintetében.

c) A készpénzforgalom lebonyolításához  az  Intézmény  házipénztárt  üzemeltet,
illetve pénztárjelentést vezet.

d) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata  1.  számú
melléklete mutatja ki az Intézmény fizetési számláit,  az azokhoz esetlegesen
kapcsolódó alszámlákat, a  2. számú melléklete pedig rögzíti a számlák felett
rendelkezni jogosult személyeket. 

e) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata  5.  számú
melléklete jelöli ki az elektronikusan utalandó tételek gépi rögzítésére jogosult
személyeket. 

f) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata bemutatja  az
Intézménynél  kialakított  házipénztárak  működési  helyeit  és kialakításukat,  a
megnevezi  a  kijelölt  pénzkezelő  személyeket,  rendelkezik  a  házipénztárak
készpénz keretéről, a pénztárzárlatok gyakoriságáról.

5. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése

a) A kötelezettségvállalást  követően haladéktalanul  gondoskodni  kell  annak az
államháztartási  számviteli  kormányrendelet  szerinti  nyilvántartásba vételéről,
ezáltal  a  kötelezettségvállalás  értékéből  a  költségvetési  év  és  az  azt  követő
évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.

b) A kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetését a Hivatal pénzügyi munkatársa
felügyeli, és rendszeresen ellenőrzi. Az ASP - önkormányzatok feladatellátását
támogató  elektronikus  információs  rendszerben  rögzíteni  kell  a
kötelezettségvállalásokat, valamint a 200.000 Ft-ot el nem érő kifizetés esetén
a  kifizetés  alapjául  szolgáló  dokumentumokat  kell  kötelezettségvállalásként
rögzíteni.

c) A  főkönyvi  könyvelést  a  Hivatal  vezeti,  és  gondoskodik  arról,  hogy  a
számvitelben  kellően  elkülönüljön  az  Intézmény  gazdasági  eseményei
egymástól.
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d) A Hivatal a kiemelt előirányzatokról az Intézmény tekintetében az előirányzat-
nyilvántartást naprakészen vezeti és erről információt szolgáltat a költségvetési
évben először április 25-ig, ezt követően minden hónapban a havi költségvetési
jelentés  elkészítését  követően  legkésőbb  a  hónap  25.  napjáig  az  Intézmény
vezetője számára.

e) A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat,
számlákat  a  Hivatal  és  az  Intézmény  között  úgynevezett  átadás-átvételi
könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot
(bizonylatot) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett.

f) A Hivatal  által  teljesített  adatszolgáltatások valódiságáért saját  nyilvántartási
rendszerénél  az  Intézmény  vezetője  a  felelős,  míg  az  egyéb  pénzügyi
információszolgáltatások tekintetében a Hivatal.

g) A Hivatal  készíti  el  az  Intézmény  költségvetési  beszámolóit.  A  beszámoló
szöveges indoklásához a szakmai feladatok teljesítéséről az Intézmény írásos
anyagot készít.

h) Az Intézmény tekintetében a NAV részére a bevallásokat a Hivatal készíti el és
adja be.

i) Szakmai  statisztikák készítése az Intézmény feladata,  amelyben a gazdasági
tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalomra vonatkozó részeket a Hivatal tölti
ki. Ha a jelentéseknek várhatóan pénzügyi vonzata is lesz, úgy az Intézmény
egy példányt a Hivatal részére is megküld.

6. A személyi juttatásokkal, humánerőforrással való gazdálkodás

a) Az  Intézmény  vezetője  önálló  bérgazdálkodói  jogkört  gyakorol  a  Hivatal
jegyzőjének  ellenjegyzése  mellett.  Ennek  keretében  az  álláscserékből
keletkezett  bérmegtakarítást,  továbbá  a  távollétek  miatti  bérmaradványt
szabadon felhasználhatják.

b) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlása  útján  a  Hivatal  jegyzőjének
feladata annak biztosítása, hogy az Intézmény munkaerő- és bérgazdálkodása a
jogszabályokban, belső szabályzatoknak és a fenntartó döntésének megfelelően
történjen.

c) Az  éves  előirányzatokhoz  viszonyított  teljesítésekről  kormányzati
funkciónként,  a rendszeres személyi juttatások esetében rovat-tételes bontású
és  az  Intézmény  szintjére  összesített  létszám-  és  bérnyilvántartást  vezet  a
Hivatal.  A  személyi  juttatásokra  vonatkozó  béradatokat  a  Hivatal  olyan
formátumban  és  részletezettségben  vezeti,  hogy  az  alkalmas  legyen  a  havi
költségvetési jelentés és az éves beszámoló űrlapjainak elkészítésére.

d) A személyi juttatásokra vonatkozó (létszám, bér, munkaügy stb.) adatokat az
Intézmény vezeti, üzemelteti a számítógépes munkaügyi rendszert (KIRA), és
igény szerint adatszolgáltatást teljesít a fenntartó felé.
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e) Az Intézmény nyilvántartójának a feladata,  hogy a vezető döntésén alapuló
munkaerő  mozgásokat  dokumentálja,  a  szerződéseket  és  megszüntetéseket
elkészítse.  A  számítógépes  feldolgozáshoz  szükséges  dokumentációt  az
Intézménynek az előírásoknak megfelelő időpontig meg kell küldenie a MÁK
részére.

f) A  bérek  számfejtését,  illetve  elszámolását  a  MÁK  végzi,  melyhez  az
alapadatokat  az  Intézmény  szolgáltatja  a  KIRA  program  segítségével.  Az
Intézmény  feladata,  hogy  minden  munka-  és  bérüggyel,  valamint
létszámgazdálkodással kapcsolatos adatot, okmányt, bizonylatot folyamatosan,
határidőre megküldjön a MÁK részére.

g) A különféle  jelentések készítéséhez,  számfejtéshez,  kifizetések teljesítéséhez
szükséges  adatokat  az  Intézmény  vezetője  megküldi  a  Hivatal  részére,
különösen az alábbiakat:

– a  keresőképtelenségi  állományban  lévő  dolgozók  (közalkalmazottak,
közfoglalkoztatottak) táppénzes dokumentumait soron kívül;

– a létszám kimutatást tárgyhót követő hó 5. napjáig;

– a munkába járási költségtérítés (bérlettel és bérlet nélküli) elszámoláshoz
szükséges kimutatást mellékleteivel együtt tárgyhót követő hó 10. napjáig;

– a Munkaügyi Központtól igényelt támogatások elszámolásához szükséges
jelenléti íveket tárgyhót követő hó 2. napjáig;

– statisztikai  jelentést  az  üres  álláshelyekről  negyedévet  követő  hó  2.
napjáig;

– a  megbízási  díjak  számfejtéséhez  szükséges  teljesítés  igazolásokat,
szerződéseket  és  egyéb  nyilatkozatokat  egyszeri  kifizetés  esetén  a
teljesítést  követő  munkanapon,  egyéb  esetekben  pedig  a  szerződésben
foglaltak szerint;

– egyéb  nem  rendszeres  gazdálkodói  kifizetések  esetén  (pl.:  jubileumi
jutalom)  a  számfejtéséhez  szükséges  dokumentumokat  az  esedékességet
megelőző 3 munkanappal.

h) Jogviszony  létesítés,  módosítás,  megszüntetés,  illetve  a  jogviszonyt  érintő
bármilyen változás esetén valamennyi igazolást, nyilatkozatot (pl.: munkakör
megnevezése,  FEOR  szám,  előző  jogviszonyok,  iskolai  bizonyítványok,
szabadság  elszámolás,  stb.)  a  változás  hatályával  egy  időben  szükséges  a
Hivatal részére megküldeni.

III.
GAZDÁLKODÁS SPECIÁLIS TERÜLETEI, FELADATAI

1. A vagyon használata, vagyonvédelem

a) Az Intézmény a használatába adott vagyonnal a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi  CXCVI.  törvényben  és  az  alapító  okiratban  foglaltaknak  megfelelően
rendelkezik.
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b) A nemzeti  vagyonba  tartozó  befektetett  eszközök  analitikus  nyilvántartását  a
Hivatal  vezeti  az Intézmény tekintetében.  Ide tartoznak az immateriális javak,
földterületek,  épületek,  építmények,  tartozékok,  beruházások,  tárgyi  eszközök,
esetlegesen adott kölcsönök és a felújítások.

c) Az egyedileg  nettó  200.000  Ft  alatti,  egy  éven belül  elhasználódó  eszközök,
készletek  analitikus  nyilvántartását  –  ideértve  a  munkahelyeken  használatban
lévő  készleteket  is  –,  az  Intézmény  vezeti.  Ennek  során  az  Intézmény  a
bevételezések, felhasználások, más csökkenések és növekedések alapbizonylatait
kiállítja, folyamatosan egyeztet a főkönyvi könyveléssel.

d) A  negyedéves  értékcsökkenés  kiszámítása  és  az  értékcsökkenési  leírás
elszámolása a Hivatal feladata.

e) A  Hivatal  jegyzőjének  iránymutatása  alapján  az  Intézmény  közreműködik  a
befektetett  eszközök  év  végi  leltárfelvételében,  a  leltárak  összesítésében  és
értékelésében a Hivatal és az Intézmény együttes  Leltárkészítési és leltározási
szabályzata alapján. 

f) Az elkészített leltárt a Hivatal alaki, tartalmi és formai szempontból ellenőrzi. A
leltárak  összesítése  és  a  leltárértékelés  a  Hivatal  feladata.  A  tényleges
mennyiségek közötti eltérésekről kimutatást készít az Intézmény részére.

g) Az Intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a használatában lévő eszközök
állapotát,  és  javaslatot  tesznek  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmatlan  és
használaton kívüli, felesleges eszközök hasznosítására, illetve selejtezésére.

h) Az  Intézmény  selejtezésre  előkészíti,  rendszerezi  a  selejtezendő  eszközöket,
készleteket olyan módon, hogy az a nyilvántartó kartonnal egyeztethető legyen
és írásban értesíti selejtezési szándékáról a Hivatalt.

i) A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Hivatal és
az  Intézmény  együttes  Felesleges  vagyontárgyak  hasznosításának  és
selejtezésének szabályzata alapján történik a Hivatal jegyzőjének iránymutatása
alapján.  Az  Intézmény  és  a  Hivatal  közösen  végrehajtják  az  esedékes
selejtezéseket és gondoskodnak azok előírásszerű bizonylatolásáról.
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j) A kimenő vevő számlák és a beérkező szállítói számlák analitikus nyilvántartása,
továbbá  a  különböző  előlegekkel  (pl.:  fizetési  előlegek,  vásárlási  előlegek)
kapcsolatos nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata. Az egyéb mérlegtételekkel
kapcsolatos nyilvántartásokat a Hivatal vezeti.

2. Beruházások eljárás rendje

a) Az  Intézmény  beruházási,  felújítási  tevékenységet  csak  a  munkamegosztási
megállapodásban  rögzítettek  szerint  a  Képviselő-testület  által  a  költségvetési
rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.

b) Amennyiben  a  beruházás,  felújítás  forrása  pályázati  pénzeszköz,  abban  az
esetben is szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra.

c) Az  Intézmény  a  közbeszerzési  értékhatárokat  elérő  vagy  meghaladó
beruházások, felújítások lebonyolítása során a Hivatal és az Intézmény együttes
Közbeszerzési  szabályzatában előírtak  figyelembevételével  kezdeményezik
közbeszerzési  eljárás  lefolytatását.  A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  során
kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  döntési
hatáskörökre.

d) A  felújítások  és  az  építési  jellegű  beruházások  előkészítése,  a  kivitelezés
végrehajtásának  folyamatos  ellenőrzése,  az  elvégzett  munka,  megrendelés
alapján történő átvétele az Intézmény feladata.

IV.
BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

1. Kontrollkörnyezet kialakítása

a) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttesen  kötelezettek  a  belső  kontrollrendszer
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált
kockázatkezelési  rendszert,  a  kontrolltevékenységeket,  az  információ  és
kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

b) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-10.§-ai előírásának megfelelően a Hivatal
és  az  Intézmény  az  alábbi  együttes  szabályozásokat adta  ki,  melyek
rendelkezéseit követniük kell.

– Belső Kontroll Kéziköny

– Belső szabályzatok kezelési eljárás szabályzat 

– Ellenőrzési nyomvonal szabályzat 

– Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzat 

– Integrált kockázatkezelési szabályzat 

– Kontrolltevékenységek szabályzat 

– Kommunikációs és információs rendszer szabályzat 

– Operatív monitoring rendszer szabályzat 
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2. Belső szabályzatok alkalmazása

a) A  Hivatal  és  az  Intézmény  a  gazdálkodási  és  számviteli  tevékenységek
tekintetében  a  jogszabályok  által  előírt  szabályozásokat  kialakította,  melyet  a
Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Belső  szabályzatok  kezelési  eljárása
szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz.

b) A  gazdálkodási  együttműködésre  való  tekintettel  a  fenti  szabályzatok
rendelkezései  a  Hivatalra  és  az Intézményre  nézve  is  hatályosak a  szervezeti
sajátosságokat figyelembe véve.

c) A szabályzatok elkészítése és folyamatos aktualizálása a Hivatal jegyzőjének és
az  Intézmény  vezetőjének  a  feladata.  A  szabályzatok  dolgozók  általi
megismerésének és az abban foglaltak munkavégzés során történő betartásáról az
Intézmény vezetőjének kell gondoskodni.

3. Független belső ellenőrzés módja

a) A  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Étkezdéje költségvetési  szervet
megalapító  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  tagja  a  Keszthely  és
Környéke  Kistérségi  Többcélú  Társulásnak  a  belső  ellenőrzési  feladatellátás
tekintetében. 

b) A Társulási megállapodás 7.3.  pontja rögzíti,  hogy a társulás belső ellenőre a
belső ellenőrzési feladatellátásban részt vevő települési  önkormányzatok,  azok
polgármesteri  hivatalainak,  intézményeinek  belső  ellenőrzését,  valamint  a
Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését végzi.

c) Az  Intézmény  belső  ellenőrzését  ezért  a  Keszthely  és  Környéke  Kistérségi
Többcélú Társulás belső ellenőre – az önkormányzat éves munkaterve – alapján
végzi el.

d) A  Bkr.  17.§  (1)  bekezdése  előírja,  hogy  a  belső  ellenőrzést  végző  személy
munkáját  a  belső ellenőrzési  vezető  által  kidolgozott  és a  költségvetési  szerv
vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell végeznie.
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V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A  Hivatal  és  az  Intézmény  közötti  Munkamegosztási  megállapodást  Gyenesdiás

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  …../20….  (…….)  számú határozatával

jóváhagyta, amely 2021. december 1. napjától hatályos és határozatlan időre szól.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht.,  az Ávr.,  és a Ptk.
rendelkezései az irányadók.

Jelen  megállapodást  a  felek  elolvasás és értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Gyenesdiás, 2021. december 1.

Czibor Zoltánné Divinyiné Zsadányi Mónika 

jegyző intézményvezető

Gyenesdiási Közös Gyenesdiás Nagyközség

Önkormányzati Hivatal Önkormányzata Étkezdéje

Gál Lajos 

polgármester

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
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PREAMBULUM

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár,  mint költségvetési szerv az Áht.  10.§ (4)
bekezdése által meghatározott gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

József Attila  Művelődési Ház és Könyvtár  Szervezeti  és Működési Szabályzata rögzíti,
hogy többek között a gazdálkodási feladatait a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal
látja el.

A  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  az  Ávr.  9.§  (5)  bekezdése  a)  pontja
előírásának megfelelően az alábbi munkamegosztási megállapodás tartalmazza.

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca
97.; törzsszám: 435844; adószám: 15435848-2-20; képviseli: Czibor Zoltánné jegyző),

(továbbiakban: Hivatal)

másrészről:

a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca
97.; törzsszám: 559894; adószám: 15559892-1-20; képviseli: Szabó Zsolt Szilveszter
igazgató),

(továbbiakban: Intézmény)

költségvetési  szervek  között  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény
(továbbiakban:  Áht.),  valamint  az  államháztartásról  szóló törvény  végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel
nem  rendelkező  Intézmény  között  egységes  rendszerbe  foglalja  a  gazdálkodással
kapcsolatos munkamegosztást, és a felelősségvállalás rendjét.

I.
MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

a) A  Hivatal  ellátja  az  Intézmény  részére  az  Ávr.  9.  §  (1)  bekezdés  alapján  az
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási,  továbbá a  működtetéssel,  üzemeltetéssel,  a  beruházásokkal,  a  vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

b) A Hivatal és az Intézmény munkamegosztásának célja, hogy a hatékony, szakszerű és
ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtse.

c) A  munkamegosztás  nem  csorbíthatja  az  Intézmény  gazdálkodási,  szakmai  döntési
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
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d) A Hivatal és az Intézmény közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és
végrehajtásáért,  az  éves  költségvetésben  és  annak  módosításaiban  meghatározott
előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer
kialakításáért és működtetéséért.

e) Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei
az  Intézménynél  nincsenek  meg,  köteles  a  Hivatal  ellátni.  A  Hivatal  felelős  a
munkamegosztásban  meghatározott  feladatok  végrehajtásának  megszervezéséért,  a
jogkörébe tartozó feladatok előírásszerű végrehajtásáért,  a mindenkori költségvetési
előirányzatok betartásának ellenőrzéséért.

f) A  Hivatal  gondoskodik  arról,  hogy  a  gazdálkodással  kapcsolatos  állami,
önkormányzati szabályozások az Intézmény tudomására jussanak, és segítséget nyújt
azok gyakorlati végrehajtásában.

g) A  Hivatal  gazdálkodása  útján  biztosítja  a  szabályszerű,  törvényes  gazdálkodás
feltételeit,  melyet  elsősorban  az  érvényesítési,  a  pénzügyi  ellenjegyzési  feladatok
gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba beépített vezetői ellenőrzési
feladatainak ellátása során biztosítja.

h) A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört – valamennyi előirányzat felett – az
Intézmény  vezetője  saját  hatáskörében  gyakorolja.  Távollét  és  összeférhetetlenség
esetén az általa írásban felhatalmazott személy jár el.

II.
GAZDÁLKODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI, MEGOSZTOTT

FELADATOK

1. Az éves költségvetés tervezése

a) A  Hivatal  az  Intézmény  rendelkezésére  bocsátja  azokat  a  dokumentumokat,
információkat, amelyek alapján az Intézmény adatot szolgáltathat a költségvetés
megalapozására, alátámasztására és összeállításához.

b) Az  Intézmény  javaslatot  tesz  a  működéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételek mennyiségi és értékbeni adataira, a felújítási és fejlesztési igényeikre, a
megadott szerkezetben és időpontban.

c) A  Hivatal  segíti  az  Intézmény  vezetője  által  felvázolt  szakmai  feladatok
pénzügyi  igényeinek  megállapítását,  illetve  azok  feltételrendszerének  a
meghatározását.

d) A  Hivatal  előkészíti  az  Intézmény  költségvetési  egyeztető  tárgyalására  a
rendelkezésre  álló  információk  alapján  a  tervezés  megalapozását  szolgáló
számításokat, adatokat, információkat.

e) A Hivatal az Intézmény részére a  Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzattal –
mint  fenntartó  önkormányzattal  –  együttműködve  elkészíti  az  Intézmény
költségvetési tervezetét és éves költségvetési tervét.
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f) Igény szerint a Hivatal felkészíti az Intézmény vezetőjét a bizottsági- és társulási
ülésekre, és számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett. A
Hivatal ezeken az üléseken részt vesz.

g) A Hivatal jegyzőjének irányításával a költségvetési rendelet megalkotása után az
elfogadott  előirányzatok  alapján  az  Intézmény  arra  kijelölt  munkavállalói
elkészítik a részletes költségvetést. 

h) A költségvetési rendelet  alapján a Hivatal  elkészíti  az Intézmény elemi szintű
költségvetését, továbbá gondoskodik annak Magyar Államkincstárhoz határidőre
történőtovábbításáról.

i) A  Hivatal  az  Intézmény  esetében  felfekteti  az  előirányzatnyilvántartásokat
kormányzati  funkciónkénti,  rovat,  tétel,  altétel  bontásban  az  alkalmazott
pénzügyi-számviteli számítógépes programban.

j) A Hivatal  megszervezi  az  analitikus  nyilvántartások  Intézménynél  történő  év
eleji újra nyitását, vagy azok további folyamatos vezetését.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

a) Az  Intézmény  előirányzat-felhasználási  és  előirányzatmódosítási  hatáskörét
önállóan gyakorolja.

b) Az Intézmény vezetője az előirányzat módosítási javaslatát megküldi a Hivatal
jegyzője részére, aki a javaslat beérkezését követően – amennyiben a módosítás
jogszabályi feltételei fennállnak – elkészíti a költségvetési-módosítási kérelmet.

c) Az  Intézmény  a  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat–növelés  esetén  a
megemelt  rovatot  és  tételt  kormányzati  funkciónként,  rovatrend  szerinti
bontásban közli a Hivatal részére, és megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi
többlet teljesítése vagy bevétel előírása).

d) Az Intézmény az előirányzatok módosításánál  a  fedezet  mellett  a  jogcímet  is
megjelöli (jogszabályra, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás).

e) A Képviselő-testület jóváhagyó rendelete alapján a Hivatal elkészíti a módosítás
számviteli dokumentumait, rögzíti a módosítást az előirányzat nyilvántartásban,
átvezeti azokat a költségvetésen, illetve megőrzi az erről szóló dokumentumokat.

f) A  Képviselő-testület  által  elrendelt  előirányzat-módosítás  végrehajtásáért  az
Intézmény és a Hivatal vezetője együttesen felelősek.

3. A költségvetési előirányzatok felhasználási rendje

Az  előirányzat-felhasználásról  az  Intézmény  saját  maga  gondoskodik.  Ez  alapján
köteles  elkészíteni  saját  előirányzata  éves  előirányzat-felhasználási  ütemtervét.  E
tervet át kell adnia a Hivatal jegyzője részére.

Az  előirányzat  felhasználások  során  a  gazdálkodással  kapcsolatban  a
kötelezettségvállalás,  ellenjegyzés,  a  szakmai  teljesítés  igazolása,  az  érvényesítés,
utalványozás  gyakorlásának  módját,  eljárási  és  dokumentációs  részletszabályait  a
Hivatal és az Intézmény együttes Gazdálkodási szabályzata rögzíti.

Hatályos: 2021. december 1. 5  / 15



Munkamegosztási megállapodás JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A  gazdálkodással  kapcsolatos  jelen  munkamegosztás  keretében  a  Hivatal  és  az
Intézmény  tekintetében  a  gazdálkodási  jogköröket  végző  személyek  kijelölését,
helyettesítését és aláírás mintájukat a Hivatal és az Intézmény együttes Gazdálkodási
szabályzata mellékleteiben az alábbiak szerint tartalmazza:

– 6. A. számú: Kötelezettségvállalásra jogosult személyekről

– 6. B. számú: Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyekről

– 6. C. számú: A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyekről 

– 6. D. számú: Érvényesítésre jogosult személyekről

– 6. E. számú: Utalványozásra jogosult személyekről

3.1. Kötelezettség vállalása

a) A  kötelezettségvállalás  a  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  terhére
foganatosított olyan intézkedés, amely jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. A
költségvetésben  meghatározott  előirányzat  önmagában  nem  kötelezi  a
jogosultságot gyakorlót cselekvésre, hiszen az államháztartás gazdálkodásnak
egyik  alapelve,  hogy  a  kiadási  előirányzatok  felhasználása  –  szemben  a
bevételi  előirányzatok  teljesítésének  kötelezettségével  –  csak  a  felhasználás
jogosultságát  foglalja  magába.  Az  Intézmény  a  vonatkozó  jogszabályi
előírások  figyelembevételével  kizárólag  olyan  kiadási  előirányzataikra
vállalhatnak kötelezettséget, melynek bevételi oldala is megfelelően biztosított.

b) Kötelezettséget  az  Intézmény  nevében  a  költségvetésében  szereplő  kiemelt
előirányzatok  erejéig  az  Intézmény  vezetője  vállalhat.  Távolléte  és
összeférhetetlensége  esetén  az  általa  írásban  felhatalmazott  a  Hivatal  és  az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  6.A.  számú  mellékletben
szereplő személy jár el.

c) A  kötelezettségvállalási  jogkör  gyakorlásának  feladatait  a  Hivatal  és  az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  II.2.1.  pontjában
megfogalmazott eljárásrend szerint kell végrehajtani.

d) Amennyiben a  kötelezettségvállalásra  a  Hivatal  szerint  nincs  fedezet,  „nem
teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel a beérkezéstől számított 24 órán
belül visszaküldi az Intézmény vezetőjének.

e) Ha  a  kötelezettségvállalásnak  van  fedezete,  akkor  a  Hivatalban  dátummal
ellátva pénzügyileg ellenjegyzik,  majd a kötelezettséget vállaló aláírása után
felvezetik a kötelezettségvállalási nyilvántartásába.

f) A kötelezettségvállalások negyedév végi nem teljesült állományát a Hivatal és
az Intézmény vezetője a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig egyeztetik.

g) Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás teljesítése valamilyen oknál fogva
meghiúsult,  várhatóan  nem  kerül  teljesítésre,  vagy  részleges  teljesítése
megtörtént és további teljesítése elmarad, úgy az Intézménynek gondoskodnia
kell  a  nem  teljesített  kötelezettségvállalások  visszavonásának
dokumentálásáról, a Hivatal pedig módosítja a nyilvántartást. 
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h) Az  Intézmény  a  teljesült  kötelezettségvállalásról  utalványozás  útján,
utalványrendelet formájában tájékoztatja a Hivatalt.

3.2. Pénzügyi ellenjegyzés

a) A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás és az utalványozás pénzügyi
teljesíthetőségét igazoló érvényességi feltétel.

b) Az  Intézmény  vezetője  a  kötelezettségvállalás  dokumentumát  pénzügyi
ellenjegyzés  végett  megküldi  a  jegyző  által  írásban  kijelölt  személynek,
amelyen megjelölik azt a kormányzati funkciót, rovattételt, amelynek terhére
majd a kifizetést teljesíteni kell.

c) A kötelezettségvállalás és utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által
írásban kijelölt,  távollétében,  vagy összeférhetetlensége esetén a jegyző által
írásban  kijelölt  további,  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Gazdálkodási
szabályzata 6.B. számú mellékletben szereplő személy jár el.

d) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlója  a  kötelezettségvállalás
ellenjegyzése  előtt  meggyőződik  arról,  hogy  a  szükséges  fedezet  (amit
megjelölt  az  Intézmény)  rendelkezésre  áll-e  és  nincs-e  más  akadálya  a
kötelezettségvállalásnak.

e) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlója,  amennyiben  valamilyen
szabálytalanságot  tapasztal,  azaz  a  kötelezettségvállalás  nem  felel  meg  a
jogszabályi  előírásoknak,  erről  írásban  tájékoztatnia  kell  a
kötelezettségvállalót, az Intézmény vezetőjét és a Hivatal jegyzőjét.

f) Az  utalványozás  pénzügyi  ellenjegyzése  a  kötelezettségvállalás  pénzügyi
ellenjegyzésével azonos módon történik.

3.3. Teljesítés igazolása

a) A teljesítés igazolása során a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének
elrendelése előtt ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások  teljesítésének  jogosságát,  összegszerűségét,  ellenszolgáltatást  is
magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

b) A  teljesítést  az  igazolás  dátumának  és  a  teljesítés  tényére  történő  utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

c) A teljesítés igazolására az Intézmény vezetője által arra kijelölt, a Hivatal és az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  6.C.  számú  mellékletben
szereplő személyek jogosultak.

d) A teljesítés  igazolást  az  érvényesítést  megelőzően  kell  elvégezni.  Teljesítés
igazolás hiányában az érvényesítő köteles a kiadás teljesítését megtagadni és
erről a Hivatal jegyzőjét tájékoztatni.

e) Szabályos teljesítés igazolás hiánya esetén pénzügyi rendezés nem rendelhető
el.
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3.4. Érvényesítés

a) Az érvényesítés az a művelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevétel
beszedésének elrendelése megtörténik.

b) A  kiadás  teljesítésének  és  a  bevétel  beszedésének  elrendelése  előtt  az
érvényesítési  jogkör  gyakorlásával  megbízottnak  az  okmányok  alapján
ellenőrizni kell a szakmai teljesítés igazolását, az árajánlat, a megrendelés, a
szerződés összegszerűségét,  a fedezet meglétét és az okmányok, bizonylatok
alaki és tartalmi megfelelősségét, és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi
számlaszámot.

c) Az érvényesítés feladatait a Hivatal látja el az Intézmény vonatkozásában. Az
érvényesítést  a  kijelölt,  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Gazdálkodási
szabályzata 6.D. számú mellékletben szereplő személy végzi el.

d) Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles
ezt jelezni az utalványozónak.

3.5. Utalványozás

a) Az utalványozás kiterjed minden, az Intézménynél történő pénzmozgással járó
tevékenységre. Az utalványozással és a pénzügyi ellenjegyző aláírásával válik
az utalvány kifizetést elrendelő okmánnyá.

b) Az utalványozás  minden  esetben,  írásban,  utalványrendelet  felhasználásával
történik.

c) Valamennyi  kiadás  és  bevétel  utalványozása  az  Intézmény  vezetőjének,
távollétében  és  összeférhetetlensége  esetén  pedig  az  általa  írásban
felhatalmazott,  a Hivatal és az Intézmény együttes  Gazdálkodási szabályzata
6.E. számú mellékletben szereplő személyek hatásköre.

d) Az Intézmény vezetője folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak
érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben megtörténhessenek. 

e) Az utalványozott  számlát,  bizonylatot  a fizetési  határidő előtt  az Intézmény
átadó–átvevő könyvvel juttatják el a Hivatalhoz, amelyből ki kell tűnnie annak,
hogy a számla a kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt.

f) Az  utalványozott,  felszerelt  számlát,  bizonylatot  a  Hivatal  az  Intézmény
szerinti csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja.

3.6. Összeférhetetlenségi szabályok

a) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, illetve az utalványozó és a
pénzügyi ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos
személy nem lehet.

b) Az  érvényesítő  személy  nem  lehet  azonos  a  kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

Hatályos: 2021. december 1. 8  / 15



Munkamegosztási megállapodás JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

c) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  közeli  hozzátartozója,  vagy
maga javára látná el.

4. A pénzkezelés rendje

a) A  pénzforgalmi  számla  nyitásával,  kezelésével,  valamint  a
készpénzforgalommal kapcsolatos feladat és hatásköröket, továbbá a pénz- és
értékkezelés  bizonylati  rendjét,  valamint  a  vezetendő  nyilvántartások
rendszerét  alapvetően  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési
szabályzata rögzíti és abban szabályozott rendelkezéseket kell betartani.

b) A  Hivatal  az  Intézmény  tekintetében  elkülönítve  látja  el  a  pénzkezeléssel
kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a készpénzforgalom
tekintetében.

c) A készpénzforgalom lebonyolításához  az  Intézmény  házipénztárt  üzemeltet,
illetve pénztárjelentést vezet.

d) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata  1.  számú
melléklete mutatja ki az Intézmény fizetési számláit,  az azokhoz esetlegesen
kapcsolódó alszámlákat, a  2. számú melléklete pedig rögzíti a számlák felett
rendelkezni jogosult személyeket. 

e) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata  5.  számú
melléklete jelöli ki az elektronikusan utalandó tételek gépi rögzítésére jogosult
személyeket. 

f) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata bemutatja  az
Intézménynél  kialakított  házipénztárak  működési  helyeit  és kialakításukat,  a
megnevezi  a  kijelölt  pénzkezelő  személyeket,  rendelkezik  a  házipénztárak
készpénz keretéről, a pénztárzárlatok gyakoriságáról.

5. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése

a) A kötelezettségvállalást  követően haladéktalanul  gondoskodni  kell  annak az
államháztartási  számviteli  kormányrendelet  szerinti  nyilvántartásba vételéről,
ezáltal  a  kötelezettségvállalás  értékéből  a  költségvetési  év  és  az  azt  követő
évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.

b) A kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetését a Hivatal pénzügyi munkatársa
felügyeli, és rendszeresen ellenőrzi. Az ASP - önkormányzatok feladatellátását
támogató  elektronikus  információs  rendszerben  rögzíteni  kell  a
kötelezettségvállalásokat, valamint a 200.000 Ft-ot el nem érő kifizetés esetén
a  kifizetés  alapjául  szolgáló  dokumentumokat  kell  kötelezettségvállalásként
rögzíteni.

c) A  főkönyvi  könyvelést  a  Hivatal  vezeti,  és  gondoskodik  arról,  hogy  a
számvitelben  kellően  elkülönüljön  az  Intézmény  gazdasági  eseményei
egymástól.
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d) A Hivatal a kiemelt előirányzatokról az Intézmény tekintetében az előirányzat-
nyilvántartást naprakészen vezeti és erről információt szolgáltat a költségvetési
évben először április 25-ig, ezt követően minden hónapban a havi költségvetési
jelentés  elkészítését  követően  legkésőbb  a  hónap  25.  napjáig  az  Intézmény
vezetője számára.

e) A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat,
számlákat  a  Hivatal  és  az  Intézmény  között  úgynevezett  átadás-átvételi
könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot
(bizonylatot) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett.

f) A Hivatal  által  teljesített  adatszolgáltatások valódiságáért saját  nyilvántartási
rendszerénél  az  Intézmény  vezetője  a  felelős,  míg  az  egyéb  pénzügyi
információszolgáltatások tekintetében a Hivatal.

g) A Hivatal  készíti  el  az  Intézmény  költségvetési  beszámolóit.  A  beszámoló
szöveges indoklásához a szakmai feladatok teljesítéséről az Intézmény írásos
anyagot készít.

h) Az Intézmény tekintetében a NAV részére a bevallásokat a Hivatal készíti el és
adja be.

i) Szakmai  statisztikák készítése az Intézmény feladata,  amelyben a gazdasági
tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalomra vonatkozó részeket a Hivatal tölti
ki. Ha a jelentéseknek várhatóan pénzügyi vonzata is lesz, úgy az Intézmény
egy példányt a Hivatal részére is megküld.

6. A személyi juttatásokkal, humánerőforrással való gazdálkodás

a) Az  Intézmény  vezetője  önálló  bérgazdálkodói  jogkört  gyakorol  a  Hivatal
jegyzőjének  ellenjegyzése  mellett.  Ennek  keretében  az  álláscserékből
keletkezett  bérmegtakarítást,  továbbá  a  távollétek  miatti  bérmaradványt
szabadon felhasználhatják.

b) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlása  útján  a  Hivatal  jegyzőjének
feladata annak biztosítása, hogy az Intézmény munkaerő- és bérgazdálkodása a
jogszabályokban, belső szabályzatoknak és a fenntartó döntésének megfelelően
történjen.

c) Az  éves  előirányzatokhoz  viszonyított  teljesítésekről  kormányzati
funkciónként,  a rendszeres személyi juttatások esetében rovat-tételes bontású
és  az  Intézmény  szintjére  összesített  létszám-  és  bérnyilvántartást  vezet  a
Hivatal.  A  személyi  juttatásokra  vonatkozó  béradatokat  a  Hivatal  olyan
formátumban  és  részletezettségben  vezeti,  hogy  az  alkalmas  legyen  a  havi
költségvetési jelentés és az éves beszámoló űrlapjainak elkészítésére.

d) A személyi juttatásokra vonatkozó (létszám, bér, munkaügy stb.) adatokat az
Intézmény vezeti, üzemelteti a számítógépes munkaügyi rendszert (KIRA), és
igény szerint adatszolgáltatást teljesít a fenntartó felé.
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e) Az Intézmény nyilvántartójának a feladata,  hogy a vezető döntésén alapuló
munkaerő  mozgásokat  dokumentálja,  a  szerződéseket  és  megszüntetéseket
elkészítse.  A  számítógépes  feldolgozáshoz  szükséges  dokumentációt  az
Intézménynek az előírásoknak megfelelő időpontig meg kell küldenie a MÁK
részére.

f) A  bérek  számfejtését,  illetve  elszámolását  a  MÁK  végzi,  melyhez  az
alapadatokat  az  Intézmény  szolgáltatja  a  KIRA  program  segítségével.  Az
Intézmény  feladata,  hogy  minden  munka-  és  bérüggyel,  valamint
létszámgazdálkodással kapcsolatos adatot, okmányt, bizonylatot folyamatosan,
határidőre megküldjön a MÁK részére.

g) A különféle  jelentések készítéséhez,  számfejtéshez,  kifizetések teljesítéséhez
szükséges  adatokat  az  Intézmény  vezetője  megküldi  a  Hivatal  részére,
különösen az alábbiakat:

– a  keresőképtelenségi  állományban  lévő  dolgozók  (közalkalmazottak,
közfoglalkoztatottak) táppénzes dokumentumait soron kívül;

– a létszám kimutatást tárgyhót követő hó 5. napjáig;

– a munkába járási költségtérítés (bérlettel és bérlet nélküli) elszámoláshoz
szükséges kimutatást mellékleteivel együtt tárgyhót követő hó 10. napjáig;

– a Munkaügyi Központtól igényelt támogatások elszámolásához szükséges
jelenléti íveket tárgyhót követő hó 2. napjáig;

– statisztikai  jelentést  az  üres  álláshelyekről  negyedévet  követő  hó  2.
napjáig;

– a  megbízási  díjak  számfejtéséhez  szükséges  teljesítés  igazolásokat,
szerződéseket  és  egyéb  nyilatkozatokat  egyszeri  kifizetés  esetén  a
teljesítést  követő  munkanapon,  egyéb  esetekben  pedig  a  szerződésben
foglaltak szerint;

– egyéb  nem  rendszeres  gazdálkodói  kifizetések  esetén  (pl.:  jubileumi
jutalom)  a  számfejtéséhez  szükséges  dokumentumokat  az  esedékességet
megelőző 3 munkanappal.

h) Jogviszony  létesítés,  módosítás,  megszüntetés,  illetve  a  jogviszonyt  érintő
bármilyen változás esetén valamennyi igazolást, nyilatkozatot (pl.: munkakör
megnevezése,  FEOR  szám,  előző  jogviszonyok,  iskolai  bizonyítványok,
szabadság  elszámolás,  stb.)  a  változás  hatályával  egy  időben  szükséges  a
Hivatal részére megküldeni.

III.
GAZDÁLKODÁS SPECIÁLIS TERÜLETEI, FELADATAI

1. A vagyon használata, vagyonvédelem

a) Az Intézmény a használatába adott vagyonnal a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi  CXCVI.  törvényben  és  az  alapító  okiratban  foglaltaknak  megfelelően
rendelkezik.
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b) A nemzeti  vagyonba  tartozó  befektetett  eszközök  analitikus  nyilvántartását  a
Hivatal  vezeti  az Intézmény tekintetében.  Ide tartoznak az immateriális javak,
földterületek,  épületek,  építmények,  tartozékok,  beruházások,  tárgyi  eszközök,
esetlegesen adott kölcsönök és a felújítások.

c) Az egyedileg  nettó  200.000  Ft  alatti,  egy  éven belül  elhasználódó  eszközök,
készletek  analitikus  nyilvántartását  –  ideértve  a  munkahelyeken  használatban
lévő  készleteket  is  –,  az  Intézmény  vezeti.  Ennek  során  az  Intézmény  a
bevételezések, felhasználások, más csökkenések és növekedések alapbizonylatait
kiállítja, folyamatosan egyeztet a főkönyvi könyveléssel.

d) A  negyedéves  értékcsökkenés  kiszámítása  és  az  értékcsökkenési  leírás
elszámolása a Hivatal feladata.

e) A  Hivatal  jegyzőjének  iránymutatása  alapján  az  Intézmény  közreműködik  a
befektetett  eszközök  év  végi  leltárfelvételében,  a  leltárak  összesítésében  és
értékelésében a Hivatal és az Intézmény együttes  Leltárkészítési és leltározási
szabályzata alapján. 

f) Az elkészített leltárt a Hivatal alaki, tartalmi és formai szempontból ellenőrzi. A
leltárak  összesítése  és  a  leltárértékelés  a  Hivatal  feladata.  A  tényleges
mennyiségek közötti eltérésekről kimutatást készít az Intézmény részére.

g) Az Intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a használatában lévő eszközök
állapotát,  és  javaslatot  tesznek  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmatlan  és
használaton kívüli, felesleges eszközök hasznosítására, illetve selejtezésére.

h) Az  Intézmény  selejtezésre  előkészíti,  rendszerezi  a  selejtezendő  eszközöket,
készleteket olyan módon, hogy az a nyilvántartó kartonnal egyeztethető legyen
és írásban értesíti selejtezési szándékáról a Hivatalt.

i) A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Hivatal és
az  Intézmény  együttes  Felesleges  vagyontárgyak  hasznosításának  és
selejtezésének szabályzata alapján történik a Hivatal jegyzőjének iránymutatása
alapján.  Az  Intézmény  és  a  Hivatal  közösen  végrehajtják  az  esedékes
selejtezéseket és gondoskodnak azok előírásszerű bizonylatolásáról.
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j) A kimenő vevő számlák és a beérkező szállítói számlák analitikus nyilvántartása,
továbbá  a  különböző  előlegekkel  (pl.:  fizetési  előlegek,  vásárlási  előlegek)
kapcsolatos nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata. Az egyéb mérlegtételekkel
kapcsolatos nyilvántartásokat a Hivatal vezeti.

2. Beruházások eljárás rendje

a) Az  Intézmény  beruházási,  felújítási  tevékenységet  csak  a  munkamegosztási
megállapodásban  rögzítettek  szerint  a  Képviselő-testület  által  a  költségvetési
rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.

b) Amennyiben  a  beruházás,  felújítás  forrása  pályázati  pénzeszköz,  abban  az
esetben is szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra.

c) Az  Intézmény  a  közbeszerzési  értékhatárokat  elérő  vagy  meghaladó
beruházások, felújítások lebonyolítása során a Hivatal és az Intézmény együttes
Közbeszerzési  szabályzatában előírtak  figyelembevételével  kezdeményezik
közbeszerzési  eljárás  lefolytatását.  A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  során
kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  döntési
hatáskörökre.

d) A  felújítások  és  az  építési  jellegű  beruházások  előkészítése,  a  kivitelezés
végrehajtásának  folyamatos  ellenőrzése,  az  elvégzett  munka,  megrendelés
alapján történő átvétele az Intézmény feladata.

IV.
BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

1. Kontrollkörnyezet kialakítása

a) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttesen  kötelezettek  a  belső  kontrollrendszer
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált
kockázatkezelési  rendszert,  a  kontrolltevékenységeket,  az  információ  és
kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

b) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-10.§-ai előírásának megfelelően a Hivatal
és  az  Intézmény  az  alábbi  együttes  szabályozásokat adta  ki,  melyek
rendelkezéseit követniük kell.

– Belső Kontroll Kéziköny

– Belső szabályzatok kezelési eljárás szabályzat 

– Ellenőrzési nyomvonal szabályzat 

– Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzat 

– Integrált kockázatkezelési szabályzat 

– Kontrolltevékenységek szabályzat 

– Kommunikációs és információs rendszer szabályzat 

– Operatív monitoring rendszer szabályzat 
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2. Belső szabályzatok alkalmazása

a) A  Hivatal  és  az  Intézmény  a  gazdálkodási  és  számviteli  tevékenységek
tekintetében  a  jogszabályok  által  előírt  szabályozásokat  kialakította,  melyet  a
Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Belső  szabályzatok  kezelési  eljárása
szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz.

b) A  gazdálkodási  együttműködésre  való  tekintettel  a  fenti  szabályzatok
rendelkezései  a  Hivatalra  és  az Intézményre  nézve  is  hatályosak a  szervezeti
sajátosságokat figyelembe véve.

c) A szabályzatok elkészítése és folyamatos aktualizálása a Hivatal jegyzőjének és
az  Intézmény  vezetőjének  a  feladata.  A  szabályzatok  dolgozók  általi
megismerésének és az abban foglaltak munkavégzés során történő betartásáról az
Intézmény vezetőjének kell gondoskodni.

3. Független belső ellenőrzés módja

a) A  József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet megalapító
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  tagja  a  Keszthely  és  Környéke
Kistérségi Többcélú Társulásnak a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében. 

b) A Társulási megállapodás 7.3.  pontja rögzíti,  hogy a társulás belső ellenőre a
belső ellenőrzési feladatellátásban részt vevő települési  önkormányzatok,  azok
polgármesteri  hivatalainak,  intézményeinek  belső  ellenőrzését,  valamint  a
Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését végzi.

c) Az  Intézmény  belső  ellenőrzését  ezért  a  Keszthely  és  Környéke  Kistérségi
Többcélú Társulás belső ellenőre – az önkormányzat éves munkaterve – alapján
végzi el.

d) A  Bkr.  17.§  (1)  bekezdése  előírja,  hogy  a  belső  ellenőrzést  végző  személy
munkáját  a  belső ellenőrzési  vezető  által  kidolgozott  és a  költségvetési  szerv
vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell végeznie.
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V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A  Hivatal  és  az  Intézmény  közötti  Munkamegosztási  megállapodást  Gyenesdiás

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  …../20….  (…….)  számú határozatával

jóváhagyta, amely 2021. december 1. napjától hatályos és határozatlan időre szól.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht.,  az Ávr.,  és a Ptk.
rendelkezései az irányadók.

Jelen  megállapodást  a  felek  elolvasás és értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Gyenesdiás, 2021. december 1.

Czibor Zoltánné Szabó Zsolt Szilveszter 

jegyző igazgató

Gyenesdiási Közös József Attila

Önkormányzati Hivatal Művelődési Ház és Könyvtár

Gál Lajos 

polgármester

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
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PREAMBULUM

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv az Áht. 10.§ (4) bekezdése által
meghatározott gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, hogy többek
között a gazdálkodási feladatait a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  az  Ávr.  9.§  (5)  bekezdése  a)  pontja
előírásának megfelelően az alábbi munkamegosztási megállapodás tartalmazza.

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca
97.; törzsszám: 435844; adószám: 15435848-2-20; képviseli: Czibor Zoltánné jegyző),

(továbbiakban: Hivatal)

másrészről:

a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda (8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.; törzsszám:
559883; adószám: 15559885-1-20; képviseli: Világos Csabáné óvodavezető),

(továbbiakban: Intézmény)

költségvetési  szervek  között  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény
(továbbiakban:  Áht.),  valamint  az  államháztartásról  szóló törvény  végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel
nem  rendelkező  Intézmény  között  egységes  rendszerbe  foglalja  a  gazdálkodással
kapcsolatos munkamegosztást, és a felelősségvállalás rendjét.

I.
MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

a) A  Hivatal  ellátja  az  Intézmény  részére  az  Ávr.  9.  §  (1)  bekezdés  alapján  az
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási,  továbbá a  működtetéssel,  üzemeltetéssel,  a  beruházásokkal,  a  vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

b) A Hivatal és az Intézmény munkamegosztásának célja, hogy a hatékony, szakszerű és
ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtse.

c) A  munkamegosztás  nem  csorbíthatja  az  Intézmény  gazdálkodási,  szakmai  döntési
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
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d) A Hivatal és az Intézmény közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és
végrehajtásáért,  az  éves  költségvetésben  és  annak  módosításaiban  meghatározott
előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer
kialakításáért és működtetéséért.

e) Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei
az  Intézménynél  nincsenek  meg,  köteles  a  Hivatal  ellátni.  A  Hivatal  felelős  a
munkamegosztásban  meghatározott  feladatok  végrehajtásának  megszervezéséért,  a
jogkörébe tartozó feladatok előírásszerű végrehajtásáért,  a mindenkori költségvetési
előirányzatok betartásának ellenőrzéséért.

f) A  Hivatal  gondoskodik  arról,  hogy  a  gazdálkodással  kapcsolatos  állami,
önkormányzati szabályozások az Intézmény tudomására jussanak, és segítséget nyújt
azok gyakorlati végrehajtásában.

g) A  Hivatal  gazdálkodása  útján  biztosítja  a  szabályszerű,  törvényes  gazdálkodás
feltételeit,  melyet  elsősorban  az  érvényesítési,  a  pénzügyi  ellenjegyzési  feladatok
gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba beépített vezetői ellenőrzési
feladatainak ellátása során biztosítja.

h) A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört – valamennyi előirányzat felett – az
Intézmény  vezetője  saját  hatáskörében  gyakorolja.  Távollét  és  összeférhetetlenség
esetén az általa írásban felhatalmazott személy jár el.

II.
GAZDÁLKODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI, MEGOSZTOTT

FELADATOK

1. Az éves költségvetés tervezése

a) A  Hivatal  az  Intézmény  rendelkezésére  bocsátja  azokat  a  dokumentumokat,
információkat, amelyek alapján az Intézmény adatot szolgáltathat a költségvetés
megalapozására, alátámasztására és összeállításához.

b) Az  Intézmény  javaslatot  tesz  a  működéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételek mennyiségi és értékbeni adataira, a felújítási és fejlesztési igényeikre, a
megadott szerkezetben és időpontban.

c) A  Hivatal  segíti  az  Intézmény  vezetője  által  felvázolt  szakmai  feladatok
pénzügyi  igényeinek  megállapítását,  illetve  azok  feltételrendszerének  a
meghatározását.

d) A  Hivatal  előkészíti  az  Intézmény  költségvetési  egyeztető  tárgyalására  a
rendelkezésre  álló  információk  alapján  a  tervezés  megalapozását  szolgáló
számításokat, adatokat, információkat.

e) A Hivatal az Intézmény részére a  Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzattal –
mint  fenntartó  önkormányzattal  –  együttműködve  elkészíti  az  Intézmény
költségvetési tervezetét és éves költségvetési tervét.
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f) Igény szerint a Hivatal felkészíti az Intézmény vezetőjét a bizottsági- és társulási
ülésekre, és számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett. A
Hivatal ezeken az üléseken részt vesz.

g) A Hivatal jegyzőjének irányításával a költségvetési rendelet megalkotása után az
elfogadott  előirányzatok  alapján  az  Intézmény  arra  kijelölt  munkavállalói
elkészítik a részletes költségvetést. 

h) A költségvetési rendelet  alapján a Hivatal  elkészíti  az Intézmény elemi szintű
költségvetését, továbbá gondoskodik annak Magyar Államkincstárhoz határidőre
történőtovábbításáról.

i) A  Hivatal  az  Intézmény  esetében  felfekteti  az  előirányzatnyilvántartásokat
kormányzati  funkciónkénti,  rovat,  tétel,  altétel  bontásban  az  alkalmazott
pénzügyi-számviteli számítógépes programban.

j) A Hivatal  megszervezi  az  analitikus  nyilvántartások  Intézménynél  történő  év
eleji újra nyitását, vagy azok további folyamatos vezetését.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

a) Az  Intézmény  előirányzat-felhasználási  és  előirányzatmódosítási  hatáskörét
önállóan gyakorolja.

b) Az Intézmény vezetője az előirányzat módosítási javaslatát megküldi a Hivatal
jegyzője részére, aki a javaslat beérkezését követően – amennyiben a módosítás
jogszabályi feltételei fennállnak – elkészíti a költségvetési-módosítási kérelmet.

c) Az  Intézmény  a  saját  hatáskörben  végrehajtott  előirányzat–növelés  esetén  a
megemelt  rovatot  és  tételt  kormányzati  funkciónként,  rovatrend  szerinti
bontásban közli a Hivatal részére, és megjelöli az emelés fedezetét is (bevételi
többlet teljesítése vagy bevétel előírása).

d) Az Intézmény az előirányzatok módosításánál  a  fedezet  mellett  a  jogcímet  is
megjelöli (jogszabályra, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás).

e) A Képviselő-testület jóváhagyó rendelete alapján a Hivatal elkészíti a módosítás
számviteli dokumentumait, rögzíti a módosítást az előirányzat nyilvántartásban,
átvezeti azokat a költségvetésen, illetve megőrzi az erről szóló dokumentumokat.

f) A  Képviselő-testület  által  elrendelt  előirányzat-módosítás  végrehajtásáért  az
Intézmény és a Hivatal vezetője együttesen felelősek.

3. A költségvetési előirányzatok felhasználási rendje

Az  előirányzat-felhasználásról  az  Intézmény  saját  maga  gondoskodik.  Ez  alapján
köteles  elkészíteni  saját  előirányzata  éves  előirányzat-felhasználási  ütemtervét.  E
tervet át kell adnia a Hivatal jegyzője részére.

Az  előirányzat  felhasználások  során  a  gazdálkodással  kapcsolatban  a
kötelezettségvállalás,  ellenjegyzés,  a  szakmai  teljesítés  igazolása,  az  érvényesítés,
utalványozás  gyakorlásának  módját,  eljárási  és  dokumentációs  részletszabályait  a
Hivatal és az Intézmény együttes Gazdálkodási szabályzata rögzíti.
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A  gazdálkodással  kapcsolatos  jelen  munkamegosztás  keretében  a  Hivatal  és  az
Intézmény  tekintetében  a  gazdálkodási  jogköröket  végző  személyek  kijelölését,
helyettesítését és aláírás mintájukat a Hivatal és az Intézmény együttes Gazdálkodási
szabályzata mellékleteiben az alábbiak szerint tartalmazza:

– 6. A. számú: Kötelezettségvállalásra jogosult személyekről

– 6. B. számú: Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyekről

– 6. C. számú: A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyekről 

– 6. D. számú: Érvényesítésre jogosult személyekről

– 6. E. számú: Utalványozásra jogosult személyekről

3.1. Kötelezettség vállalása

a) A  kötelezettségvállalás  a  jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  terhére
foganatosított olyan intézkedés, amely jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. A
költségvetésben  meghatározott  előirányzat  önmagában  nem  kötelezi  a
jogosultságot gyakorlót cselekvésre, hiszen az államháztartás gazdálkodásnak
egyik  alapelve,  hogy  a  kiadási  előirányzatok  felhasználása  –  szemben  a
bevételi  előirányzatok  teljesítésének  kötelezettségével  –  csak  a  felhasználás
jogosultságát  foglalja  magába.  Az  Intézmény  a  vonatkozó  jogszabályi
előírások  figyelembevételével  kizárólag  olyan  kiadási  előirányzataikra
vállalhatnak kötelezettséget, melynek bevételi oldala is megfelelően biztosított.

b) Kötelezettséget  az  Intézmény  nevében  a  költségvetésében  szereplő  kiemelt
előirányzatok  erejéig  az  Intézmény  vezetője  vállalhat.  Távolléte  és
összeférhetetlensége  esetén  az  általa  írásban  felhatalmazott  a  Hivatal  és  az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  6.A.  számú  mellékletben
szereplő személy jár el.

c) A  kötelezettségvállalási  jogkör  gyakorlásának  feladatait  a  Hivatal  és  az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  II.2.1.  pontjában
megfogalmazott eljárásrend szerint kell végrehajtani.

d) Amennyiben a  kötelezettségvállalásra  a  Hivatal  szerint  nincs  fedezet,  „nem
teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel a beérkezéstől számított 24 órán
belül visszaküldi az Intézmény vezetőjének.

e) Ha  a  kötelezettségvállalásnak  van  fedezete,  akkor  a  Hivatalban  dátummal
ellátva pénzügyileg ellenjegyzik,  majd a kötelezettséget vállaló aláírása után
felvezetik a kötelezettségvállalási nyilvántartásába.

f) A kötelezettségvállalások negyedév végi nem teljesült állományát a Hivatal és
az Intézmény vezetője a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig egyeztetik.

g) Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás teljesítése valamilyen oknál fogva
meghiúsult,  várhatóan  nem  kerül  teljesítésre,  vagy  részleges  teljesítése
megtörtént és további teljesítése elmarad, úgy az Intézménynek gondoskodnia
kell  a  nem  teljesített  kötelezettségvállalások  visszavonásának
dokumentálásáról, a Hivatal pedig módosítja a nyilvántartást. 
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h) Az  Intézmény  a  teljesült  kötelezettségvállalásról  utalványozás  útján,
utalványrendelet formájában tájékoztatja a Hivatalt.

3.2. Pénzügyi ellenjegyzés

a) A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás és az utalványozás pénzügyi
teljesíthetőségét igazoló érvényességi feltétel.

b) Az  Intézmény  vezetője  a  kötelezettségvállalás  dokumentumát  pénzügyi
ellenjegyzés  végett  megküldi  a  jegyző  által  írásban  kijelölt  személynek,
amelyen megjelölik azt a kormányzati funkciót, rovattételt, amelynek terhére
majd a kifizetést teljesíteni kell.

c) A kötelezettségvállalás és utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által
írásban kijelölt,  távollétében,  vagy összeférhetetlensége esetén a jegyző által
írásban  kijelölt  további,  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Gazdálkodási
szabályzata 6.B. számú mellékletben szereplő személy jár el.

d) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlója  a  kötelezettségvállalás
ellenjegyzése  előtt  meggyőződik  arról,  hogy  a  szükséges  fedezet  (amit
megjelölt  az  Intézmény)  rendelkezésre  áll-e  és  nincs-e  más  akadálya  a
kötelezettségvállalásnak.

e) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlója,  amennyiben  valamilyen
szabálytalanságot  tapasztal,  azaz  a  kötelezettségvállalás  nem  felel  meg  a
jogszabályi  előírásoknak,  erről  írásban  tájékoztatnia  kell  a
kötelezettségvállalót, az Intézmény vezetőjét és a Hivatal jegyzőjét.

f) Az  utalványozás  pénzügyi  ellenjegyzése  a  kötelezettségvállalás  pénzügyi
ellenjegyzésével azonos módon történik.

3.3. Teljesítés igazolása

a) A teljesítés igazolása során a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének
elrendelése előtt ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások  teljesítésének  jogosságát,  összegszerűségét,  ellenszolgáltatást  is
magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

b) A  teljesítést  az  igazolás  dátumának  és  a  teljesítés  tényére  történő  utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

c) A teljesítés igazolására az Intézmény vezetője által arra kijelölt, a Hivatal és az
Intézmény  együttes  Gazdálkodási  szabályzata  6.C.  számú  mellékletben
szereplő személyek jogosultak.

d) A teljesítés  igazolást  az  érvényesítést  megelőzően  kell  elvégezni.  Teljesítés
igazolás hiányában az érvényesítő köteles a kiadás teljesítését megtagadni és
erről a Hivatal jegyzőjét tájékoztatni.

e) Szabályos teljesítés igazolás hiánya esetén pénzügyi rendezés nem rendelhető
el.
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3.4. Érvényesítés

a) Az érvényesítés az a művelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevétel
beszedésének elrendelése megtörténik.

b) A  kiadás  teljesítésének  és  a  bevétel  beszedésének  elrendelése  előtt  az
érvényesítési  jogkör  gyakorlásával  megbízottnak  az  okmányok  alapján
ellenőrizni kell a szakmai teljesítés igazolását, az árajánlat, a megrendelés, a
szerződés összegszerűségét,  a fedezet meglétét és az okmányok, bizonylatok
alaki és tartalmi megfelelősségét, és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi
számlaszámot.

c) Az érvényesítés feladatait a Hivatal látja el az Intézmény vonatkozásában. Az
érvényesítést  a  kijelölt,  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Gazdálkodási
szabályzata 6.D. számú mellékletben szereplő személy végzi el.

d) Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles
ezt jelezni az utalványozónak.

3.5. Utalványozás

a) Az utalványozás kiterjed minden, az Intézménynél történő pénzmozgással járó
tevékenységre. Az utalványozással és a pénzügyi ellenjegyző aláírásával válik
az utalvány kifizetést elrendelő okmánnyá.

b) Az utalványozás  minden  esetben,  írásban,  utalványrendelet  felhasználásával
történik.

c) Valamennyi  kiadás  és  bevétel  utalványozása  az  Intézmény  vezetőjének,
távollétében  és  összeférhetetlensége  esetén  pedig  az  általa  írásban
felhatalmazott,  a Hivatal és az Intézmény együttes  Gazdálkodási szabályzata
6.E. számú mellékletben szereplő személyek hatásköre.

d) Az Intézmény vezetője folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak
érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben megtörténhessenek. 

e) Az utalványozott  számlát,  bizonylatot  a fizetési  határidő előtt  az Intézmény
átadó–átvevő könyvvel juttatják el a Hivatalhoz, amelyből ki kell tűnnie annak,
hogy a számla a kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt.

f) Az  utalványozott,  felszerelt  számlát,  bizonylatot  a  Hivatal  az  Intézmény
szerinti csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja.

3.6. Összeférhetetlenségi szabályok

a) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, illetve az utalványozó és a
pénzügyi ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos
személy nem lehet.

b) Az  érvényesítő  személy  nem  lehet  azonos  a  kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
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c) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  közeli  hozzátartozója,  vagy
maga javára látná el.

4. A pénzkezelés rendje

a) A  pénzforgalmi  számla  nyitásával,  kezelésével,  valamint  a
készpénzforgalommal kapcsolatos feladat és hatásköröket, továbbá a pénz- és
értékkezelés  bizonylati  rendjét,  valamint  a  vezetendő  nyilvántartások
rendszerét  alapvetően  a  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési
szabályzata rögzíti és abban szabályozott rendelkezéseket kell betartani.

b) A  Hivatal  az  Intézmény  tekintetében  elkülönítve  látja  el  a  pénzkezeléssel
kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a készpénzforgalom
tekintetében.

c) A készpénzforgalom lebonyolításához  az  Intézmény  házipénztárt  üzemeltet,
illetve pénztárjelentést vezet.

d) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata  1.  számú
melléklete mutatja ki az Intézmény fizetési számláit,  az azokhoz esetlegesen
kapcsolódó alszámlákat, a  2. számú melléklete pedig rögzíti a számlák felett
rendelkezni jogosult személyeket. 

e) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata  5.  számú
melléklete jelöli ki az elektronikusan utalandó tételek gépi rögzítésére jogosult
személyeket. 

f) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Pénzkezelési  szabályzata bemutatja  az
Intézménynél  kialakított  házipénztárak  működési  helyeit  és kialakításukat,  a
megnevezi  a  kijelölt  pénzkezelő  személyeket,  rendelkezik  a  házipénztárak
készpénz keretéről, a pénztárzárlatok gyakoriságáról.

5. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése

a) A kötelezettségvállalást  követően haladéktalanul  gondoskodni  kell  annak az
államháztartási  számviteli  kormányrendelet  szerinti  nyilvántartásba vételéről,
ezáltal  a  kötelezettségvállalás  értékéből  a  költségvetési  év  és  az  azt  követő
évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.

b) A kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetését a Hivatal pénzügyi munkatársa
felügyeli, és rendszeresen ellenőrzi. Az ASP - önkormányzatok feladatellátását
támogató  elektronikus  információs  rendszerben  rögzíteni  kell  a
kötelezettségvállalásokat, valamint a 200.000 Ft-ot el nem érő kifizetés esetén
a  kifizetés  alapjául  szolgáló  dokumentumokat  kell  kötelezettségvállalásként
rögzíteni.

c) A  főkönyvi  könyvelést  a  Hivatal  vezeti,  és  gondoskodik  arról,  hogy  a
számvitelben  kellően  elkülönüljön  az  Intézmény  gazdasági  eseményei
egymástól.
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d) A Hivatal a kiemelt előirányzatokról az Intézmény tekintetében az előirányzat-
nyilvántartást naprakészen vezeti és erről információt szolgáltat a költségvetési
évben először április 25-ig, ezt követően minden hónapban a havi költségvetési
jelentés  elkészítését  követően  legkésőbb  a  hónap  25.  napjáig  az  Intézmény
vezetője számára.

e) A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat,
számlákat  a  Hivatal  és  az  Intézmény  között  úgynevezett  átadás-átvételi
könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot
(bizonylatot) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett.

f) A Hivatal  által  teljesített  adatszolgáltatások valódiságáért saját  nyilvántartási
rendszerénél  az  Intézmény  vezetője  a  felelős,  míg  az  egyéb  pénzügyi
információszolgáltatások tekintetében a Hivatal.

g) A Hivatal  készíti  el  az  Intézmény  költségvetési  beszámolóit.  A  beszámoló
szöveges indoklásához a szakmai feladatok teljesítéséről az Intézmény írásos
anyagot készít.

h) Az Intézmény tekintetében a NAV részére a bevallásokat a Hivatal készíti el és
adja be.

i) Szakmai  statisztikák készítése az Intézmény feladata,  amelyben a gazdasági
tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalomra vonatkozó részeket a Hivatal tölti
ki. Ha a jelentéseknek várhatóan pénzügyi vonzata is lesz, úgy az Intézmény
egy példányt a Hivatal részére is megküld.

6. A személyi juttatásokkal, humánerőforrással való gazdálkodás

a) Az  Intézmény  vezetője  önálló  bérgazdálkodói  jogkört  gyakorol  a  Hivatal
jegyzőjének  ellenjegyzése  mellett.  Ennek  keretében  az  álláscserékből
keletkezett  bérmegtakarítást,  továbbá  a  távollétek  miatti  bérmaradványt
szabadon felhasználhatják.

b) A  pénzügyi  ellenjegyzési  jogkör  gyakorlása  útján  a  Hivatal  jegyzőjének
feladata annak biztosítása, hogy az Intézmény munkaerő- és bérgazdálkodása a
jogszabályokban, belső szabályzatoknak és a fenntartó döntésének megfelelően
történjen.

c) Az  éves  előirányzatokhoz  viszonyított  teljesítésekről  kormányzati
funkciónként,  a rendszeres személyi juttatások esetében rovat-tételes bontású
és  az  Intézmény  szintjére  összesített  létszám-  és  bérnyilvántartást  vezet  a
Hivatal.  A  személyi  juttatásokra  vonatkozó  béradatokat  a  Hivatal  olyan
formátumban  és  részletezettségben  vezeti,  hogy  az  alkalmas  legyen  a  havi
költségvetési jelentés és az éves beszámoló űrlapjainak elkészítésére.

d) A személyi juttatásokra vonatkozó (létszám, bér, munkaügy stb.) adatokat az
Intézmény vezeti, üzemelteti a számítógépes munkaügyi rendszert (KIRA), és
igény szerint adatszolgáltatást teljesít a fenntartó felé.
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e) Az Intézmény nyilvántartójának a feladata,  hogy a vezető döntésén alapuló
munkaerő  mozgásokat  dokumentálja,  a  szerződéseket  és  megszüntetéseket
elkészítse.  A  számítógépes  feldolgozáshoz  szükséges  dokumentációt  az
Intézménynek az előírásoknak megfelelő időpontig meg kell küldenie a MÁK
részére.

f) A  bérek  számfejtését,  illetve  elszámolását  a  MÁK  végzi,  melyhez  az
alapadatokat  az  Intézmény  szolgáltatja  a  KIRA  program  segítségével.  Az
Intézmény  feladata,  hogy  minden  munka-  és  bérüggyel,  valamint
létszámgazdálkodással kapcsolatos adatot, okmányt, bizonylatot folyamatosan,
határidőre megküldjön a MÁK részére.

g) A különféle  jelentések készítéséhez,  számfejtéshez,  kifizetések teljesítéséhez
szükséges  adatokat  az  Intézmény  vezetője  megküldi  a  Hivatal  részére,
különösen az alábbiakat:

– a  keresőképtelenségi  állományban  lévő  dolgozók  (közalkalmazottak,
közfoglalkoztatottak) táppénzes dokumentumait soron kívül;

– a létszám kimutatást tárgyhót követő hó 5. napjáig;

– a munkába járási költségtérítés (bérlettel és bérlet nélküli) elszámoláshoz
szükséges kimutatást mellékleteivel együtt tárgyhót követő hó 10. napjáig;

– a Munkaügyi Központtól igényelt támogatások elszámolásához szükséges
jelenléti íveket tárgyhót követő hó 2. napjáig;

– statisztikai  jelentést  az  üres  álláshelyekről  negyedévet  követő  hó  2.
napjáig;

– a  megbízási  díjak  számfejtéséhez  szükséges  teljesítés  igazolásokat,
szerződéseket  és  egyéb  nyilatkozatokat  egyszeri  kifizetés  esetén  a
teljesítést  követő  munkanapon,  egyéb  esetekben  pedig  a  szerződésben
foglaltak szerint;

– egyéb  nem  rendszeres  gazdálkodói  kifizetések  esetén  (pl.:  jubileumi
jutalom)  a  számfejtéséhez  szükséges  dokumentumokat  az  esedékességet
megelőző 3 munkanappal.

h) Jogviszony  létesítés,  módosítás,  megszüntetés,  illetve  a  jogviszonyt  érintő
bármilyen változás esetén valamennyi igazolást, nyilatkozatot (pl.: munkakör
megnevezése,  FEOR  szám,  előző  jogviszonyok,  iskolai  bizonyítványok,
szabadság  elszámolás,  stb.)  a  változás  hatályával  egy  időben  szükséges  a
Hivatal részére megküldeni.

III.
GAZDÁLKODÁS SPECIÁLIS TERÜLETEI, FELADATAI

1. A vagyon használata, vagyonvédelem

a) Az Intézmény a használatába adott vagyonnal a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi  CXCVI.  törvényben  és  az  alapító  okiratban  foglaltaknak  megfelelően
rendelkezik.

Hatályos: 2021. december 1. 11  / 15



Munkamegosztási megállapodás GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

b) A nemzeti  vagyonba  tartozó  befektetett  eszközök  analitikus  nyilvántartását  a
Hivatal  vezeti  az Intézmény tekintetében.  Ide tartoznak az immateriális javak,
földterületek,  épületek,  építmények,  tartozékok,  beruházások,  tárgyi  eszközök,
esetlegesen adott kölcsönök és a felújítások.

c) Az egyedileg  nettó  200.000  Ft  alatti,  egy  éven belül  elhasználódó  eszközök,
készletek  analitikus  nyilvántartását  –  ideértve  a  munkahelyeken  használatban
lévő  készleteket  is  –,  az  Intézmény  vezeti.  Ennek  során  az  Intézmény  a
bevételezések, felhasználások, más csökkenések és növekedések alapbizonylatait
kiállítja, folyamatosan egyeztet a főkönyvi könyveléssel.

d) A  negyedéves  értékcsökkenés  kiszámítása  és  az  értékcsökkenési  leírás
elszámolása a Hivatal feladata.

e) A  Hivatal  jegyzőjének  iránymutatása  alapján  az  Intézmény  közreműködik  a
befektetett  eszközök  év  végi  leltárfelvételében,  a  leltárak  összesítésében  és
értékelésében a Hivatal és az Intézmény együttes  Leltárkészítési és leltározási
szabályzata alapján. 

f) Az elkészített leltárt a Hivatal alaki, tartalmi és formai szempontból ellenőrzi. A
leltárak  összesítése  és  a  leltárértékelés  a  Hivatal  feladata.  A  tényleges
mennyiségek közötti eltérésekről kimutatást készít az Intézmény részére.

g) Az Intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a használatában lévő eszközök
állapotát,  és  javaslatot  tesznek  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmatlan  és
használaton kívüli, felesleges eszközök hasznosítására, illetve selejtezésére.

h) Az  Intézmény  selejtezésre  előkészíti,  rendszerezi  a  selejtezendő  eszközöket,
készleteket olyan módon, hogy az a nyilvántartó kartonnal egyeztethető legyen
és írásban értesíti selejtezési szándékáról a Hivatalt.

i) A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Hivatal és
az  Intézmény  együttes  Felesleges  vagyontárgyak  hasznosításának  és
selejtezésének szabályzata alapján történik a Hivatal jegyzőjének iránymutatása
alapján.  Az  Intézmény  és  a  Hivatal  közösen  végrehajtják  az  esedékes
selejtezéseket és gondoskodnak azok előírásszerű bizonylatolásáról.
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j) A kimenő vevő számlák és a beérkező szállítói számlák analitikus nyilvántartása,
továbbá  a  különböző  előlegekkel  (pl.:  fizetési  előlegek,  vásárlási  előlegek)
kapcsolatos nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata. Az egyéb mérlegtételekkel
kapcsolatos nyilvántartásokat a Hivatal vezeti.

2. Beruházások eljárás rendje

a) Az  Intézmény  beruházási,  felújítási  tevékenységet  csak  a  munkamegosztási
megállapodásban  rögzítettek  szerint  a  Képviselő-testület  által  a  költségvetési
rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.

b) Amennyiben  a  beruházás,  felújítás  forrása  pályázati  pénzeszköz,  abban  az
esetben is szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra.

c) Az  Intézmény  a  közbeszerzési  értékhatárokat  elérő  vagy  meghaladó
beruházások, felújítások lebonyolítása során a Hivatal és az Intézmény együttes
Közbeszerzési  szabályzatában előírtak  figyelembevételével  kezdeményezik
közbeszerzési  eljárás  lefolytatását.  A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  során
kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  döntési
hatáskörökre.

d) A  felújítások  és  az  építési  jellegű  beruházások  előkészítése,  a  kivitelezés
végrehajtásának  folyamatos  ellenőrzése,  az  elvégzett  munka,  megrendelés
alapján történő átvétele az Intézmény feladata.

IV.
BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

1. Kontrollkörnyezet kialakítása

a) A  Hivatal  és  az  Intézmény  együttesen  kötelezettek  a  belső  kontrollrendszer
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált
kockázatkezelési  rendszert,  a  kontrolltevékenységeket,  az  információ  és
kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

b) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-10.§-ai előírásának megfelelően a Hivatal
és  az  Intézmény  az  alábbi  együttes  szabályozásokat adta  ki,  melyek
rendelkezéseit követniük kell.

– Belső Kontroll Kéziköny

– Belső szabályzatok kezelési eljárás szabályzat 

– Ellenőrzési nyomvonal szabályzat 

– Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzat 

– Integrált kockázatkezelési szabályzat 

– Kontrolltevékenységek szabályzat 

– Kommunikációs és információs rendszer szabályzat 

– Operatív monitoring rendszer szabályzat 
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2. Belső szabályzatok alkalmazása

a) A  Hivatal  és  az  Intézmény  a  gazdálkodási  és  számviteli  tevékenységek
tekintetében  a  jogszabályok  által  előírt  szabályozásokat  kialakította,  melyet  a
Hivatal  és  az  Intézmény  együttes  Belső  szabályzatok  kezelési  eljárása
szabályzat 1. számú melléklete tartalmaz.

b) A  gazdálkodási  együttműködésre  való  tekintettel  a  fenti  szabályzatok
rendelkezései  a  Hivatalra  és  az Intézményre  nézve  is  hatályosak a  szervezeti
sajátosságokat figyelembe véve.

c) A szabályzatok elkészítése és folyamatos aktualizálása a Hivatal jegyzőjének és
az  Intézmény  vezetőjének  a  feladata.  A  szabályzatok  dolgozók  általi
megismerésének és az abban foglaltak munkavégzés során történő betartásáról az
Intézmény vezetőjének kell gondoskodni.

3. Független belső ellenőrzés módja

a) A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda költségvetési szervet megalapító Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulásnak a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében. 

b) A Társulási megállapodás 7.3.  pontja rögzíti,  hogy a társulás belső ellenőre a
belső ellenőrzési feladatellátásban részt vevő települési  önkormányzatok,  azok
polgármesteri  hivatalainak,  intézményeinek  belső  ellenőrzését,  valamint  a
Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését végzi.

c) Az  Intézmény  belső  ellenőrzését  ezért  a  Keszthely  és  Környéke  Kistérségi
Többcélú Társulás belső ellenőre – az önkormányzat éves munkaterve – alapján
végzi el.

d) A  Bkr.  17.§  (1)  bekezdése  előírja,  hogy  a  belső  ellenőrzést  végző  személy
munkáját  a  belső ellenőrzési  vezető  által  kidolgozott  és a  költségvetési  szerv
vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell végeznie.
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V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A  Hivatal  és  az  Intézmény  közötti  Munkamegosztási  megállapodást  Gyenesdiás

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  …../20….  (…….)  számú határozatával

jóváhagyta, amely 2021. december 1. napjától hatályos és határozatlan időre szól.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht.,  az Ávr.,  és a Ptk.
rendelkezései az irányadók.

Jelen  megállapodást  a  felek  elolvasás és értelmezés  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Gyenesdiás, 2021. december 1.

Czibor Zoltánné Világos Csabáné 

jegyző óvodavezető

Gyenesdiási Közös Gyenesdiási

Önkormányzati Hivatal Bölcsőde és Óvoda

Gál Lajos 

polgármester

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
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