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Tisztelt Képviselők!         11.sz. melléklet 

 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. §-a, valamint „Az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól” szóló 249/2000. (XII.24.) 

Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzatoknak éves költségvetési beszámolót kell készíteniük 

december 31-ei fordulónappal. A beszámoló részét képezi a szöveges indokolás, melyben ismertetni kell 

azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok 

tervezettől való eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat a rendkívüli eseményeket, és körülményeket, 

amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára, összetételük alakulására hatással voltak. 

Ezek alapján összeállított szöveges beszámolót terjesztettük fel a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron 

megyei Területi Igazgatóság Államháztartási Irodájához, melyet Önök elé ezúton terjesztek. 

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. év folyamán az alapellátás feladataihoz a tárgyi és személyi 
feltételeket az előző évekhez hasonlóan, nehezen tudta biztosítani. Működési bevételei alatta maradtak 
működési kiadásainak, ezért 2011. évben benyújtotta az ÖNHIKI-s pályázatot. A tárgyi feltételek egyes 
intézmények esetében hiányosak, elavultak, ezek cseréjére nem mindig tud pénz biztosítani az önkormányzat. A 
személyi feltételek adottak mind az önkormányzatnál, mind az önkormányzati intézményeknél. Az 
önkormányzatnál és intézményeinél minimális fluktuációról kell beszélnünk (nyugdíjazások, szülési szabadságok, 
illetve egy esetben távozott a kinevezett dolgozó).  

Az igazgatási feladatokat körjegyzőségben látja el az önkormányzat, köztisztviselői létszám 8 fő, akik közül 3 főt 
társulásos formában foglalkoztat. Adóügyi előadó a körjegyzőséghez tartozó 2 településen kívül ellátja még 
Nagybajcs község adóügyeit, valamint a két építési előadó a 2 településen kívül ellátja még Nyúl, Felpéc és 
Nagybajcs község építési ügyeit is. A Körjegyzőség dolgozóinak létszáma nem növekedett, képzettségük 
nem változott. A körjegyzőség alkalmazásában lévő köztisztviselőknél csak a kötelező soros béremelések 
valósultak meg a 2011. évben. 

Az alapfokú oktatást (óvoda és iskola), valamint az egészségügyi feladatok ellátását (védőnői szolgálat) 
társulásos formában látja el az önkormányzat másik három községgel együtt.  

Az önkormányzat új társulás létrehozására nem tett intézkedést 2011. évben, hiszen minden alapfeladatát évek 
óta ilyen formájában látja el. A Körjegyzőség bővítését azonban szorgalmazta, így 2012. január 1. napjától három 
település (Kisbajcs, Nagybajcs és Vének) tartozik a körjegyzőséghez. Az önkormányzat tagja az alábbi 
társulásoknak:  

 Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége (2 község, 2011. december 31. napjáig) 

 Építésügyi Hatósági Társulás (5 község) 

 Adóhatósági Társulás (3 község, ez 2012. január 1. napjától megszűnik, hiszen a körjegyzőséghez fog 
tartozni a település) 

 Általános iskolai társulás (4 község) 

 Óvodai társulás (2 község) 

 Védőnői társulás (4 község) 

 Gyermekjóléti szolgálat (GYTKT-on belül, 24 települést érint) 

 Belső ellenőri társulás (GYTKT-on belül, 24 települést érint) 
 

Az önkormányzat életében a Győri Többcélú Kistérségi Társulás több területen is jelen van. A gyermekjóléti 
szolgálatot teljes mértékben a társuláson keresztül biztosítja az önkormányzat. A társulás alkalmazottjával jó 
kapcsolat alakult ki, fokozottan figyel a településen élő gyermekekre, családokra, különösen a hátrányos 
helyzetben lévőkre. (A családsegítési teendők ellátását is jó lenne a társuláson belül megoldani.) A község 
könyvtára is megújult, mint mozgó könyvtár, az önkormányzat a társulástól kapott támogatásból oldja meg a 
könyvtári feladatot. Az önkormányzat számára kötelező belső ellenőrzési feladatokat is a társulás keretében látja 
el. 2011. évben „Az átadott pénzeszközök” felülvizsgálatára került sor. Az elvégzett ellenőrzés során a feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatos javaslatok, elősegítik a jobb feladatellátását. Az önkormányzatot ezen túlmenően 
közvetetten még érinti az oktatáshoz kapcsolódó kistérségi támogatások és feladatellátások (logopédiai oktatás, 
gyógytestnevelés oktatás). 
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A társulások az önkormányzat részéről kevesebbe kerülnek, mint ha saját maga látná el a feladatokat. 

A különféle társulások viszonylag biztonságot nyújtanak az egyes alapfeladatok ellátására. 

Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények központi támogatás nélkül nem tudnák feladataikat 
biztosítani, ezért, ezek a támogatások nagy segítséget jelentenek. Kisbajcs önkormányzata 2011. évben 
ÖNHIKI-s támogatásban részesült, mely nagyban hozzájárult mind az önkormányzat mind intézményeinek 
biztonságosabb működtetéséhez.  

Az elmúlt évben előre nem látható rendkívüli esemény nem befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzetét.  

Az önkormányzat területén nem működik kisebbségi önkormányzat. 

Az önkormányzat sajnos a meglévő intézményeihez újabb munkavállalókat nem tud felvenni, új munkahelyet 
nem hozott létre az elmúlt évben. Azonban a közfoglalkoztatás kapcsán nagyon sok önkormányzati 
támogatásban részesülő embert tudott foglalkoztatni, akár csak egy-egy hónapra. Az önkormányzat közigazgatási 
területén az elmúlt évben jelentősen növekedett a munkanélküliek száma, ennek ellenére ezen személyek közül 
csak 5-6 fő az olyan, aki az önkormányzat támogatására szorult. 

II. A bevételi források és azok teljesítése 

Az önkormányzat 2011. évi intézményi működési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 102 %-os 
teljesülést mutatnak. Szolgáltatásokból származó bevétel (közterület-foglalási díj) 121 %-ra, az intézményi ellátási 
díjak 102 %-ra, továbbszámlázott szolgáltatások 85 %-ra teljesültek.  

Az önkormányzat már évek óta helyi adókat vet ki, nevesítve magánszemélyek kommunális adóját és iparűzési 
adó. A helyi adó kivetéséből származó bevétlek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-os teljesülést 
mutatnak. Gépjárműadóból származó bevétel 107 %-ra teljesült, mely a behajtott hátralékoknak tudható be. Az 
önkormányzat már 1994. évben megvalósította másik önkormányzatokkal együtt a szennyvízelvezetést. A 
lakosság kb. 95 %-a rákötött a hálózatra, az újonnan épülő házaknál pedig kötelező a rákötés. 2004. év II. 
félévében rendeletet alkotott az önkormányzat a talajterhelési díjról, melynek célja egyértelműen az, hogy rábírja 
a kibocsátókat arra, hogy a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna szolgáltatást igénybe vegyék, és a 
keletkezett folyékony hulladék szennyvíztisztító telep által megtisztított formában kerüljön a felszíni vizekbe. A 
Pannon-Víz Zrt. által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott adatok alapján a szennyvízhálózatra rá nem 
kötött magán és vállalati szervek talajterhelési díjat fizetnek a kibocsátott szennyvízmennyiség alapján. Az 
önkormányzat 2011. évben elkezdte behajtani a talajterhelési díjakat is, az ebből származó bevétel az előző 
évekkel együtt 1.966 ezer forint volt. 

 

Helyi adókból származó bevételek alakulása 2011. évben 

 

Megnevezés 2010. év 2011. év 

Magánszemélyek kommunális adója 1.625 2.069 

Iparűzési adó, állandó jelleggel 17.414 15.607 

Iparűzési adó, ideiglenes jelleggel 25 3 

Pótlékok, bírságok 633 210 

Gépjárműadó 9.547 9.678 

Termőföld bérbeadásból származó SZJA 30 3 

Talajterhelési díj (előző évekkel együtt) 0 1.966 

Összesen 29.274 29.536 
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Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei elmaradtak az eredeti előirányzathoz képest, 
nem tudott építési telket értékesíteni az önkormányzat (annak ellenére, hogy 2011. évben csupán 2 millió forint 
került betervezésre).  

Az önkormányzat jelentős EU-ból származó bevételeket (77.096 ezer forint) tudhat magáénak, illetve az 
államháztartás más alrendszereitől 57.203 ezer forint bevételre tett szert az elmúlt év során, ugyan ezen bevételek 
nagy részét átadta az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
intézményeinek. Ezen összeg között került elszámolásra a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával 
kapcsolatos bevételek, a többcélú kistérségi társulástól valamint a helyi önkormányzatoktól kapott hozzájárulások 
is. 

Az önkormányzat intézményi bevételei, sajátos működési bevételei, felhalmozási és tőkejellegű bevételei a 
táblázatban kimutatottak szerint alakult az előző évhez képest.  

 

 

Önkormányzat bevételeinek alakulása 2011. évben 

 

 

Megnevezés 2010. év 2011. év 

Oktatási ágazat 7.439 7.372 

Önkormányzati ágazat 598 752 

Egészségügyi ágazat 628 373 

Intézményi működési bevétel 8.665 8.497 

Közhatalmi bevételek 0 30 

Helyi adók 19.697 19.857 

Átengedett központi adók 18.179 17.018 

Gépjárműadó 9.547 9.677 

Önkormányzat sajátos működési bevételi 47.423 46.552 

Lakossághoz kötött 2.810 3.603 

Feladatmutatóhoz kötött 64.743 64.101 

Központosított  17.450 0 

ÖNHIKI 0 3.460 

Működésképtelen önk. támogatása 2.200 0 

Normatív kötött felhasználású támogatás 4.762 2.380 

Fejlesztési támogatás 0 0 

Egyéb központosított támogatás 0 3.282 
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Önkormányzat költségvetési támogatása 91.965 76.826 

Támogatás értékű működési bevételek 48.144 59.033 

Támogatás értékű fejlesztési bevételek 5.358 0 

Működési célú pe. átvét Áh. kívül. 286 100 

Felhalmozási célú bevétel 0 304 

Felhalmozási célú pe. átvét Áh. kívül. 61 0 

Előző évi központi visszatérülések 600 0 

Átvett pénzeszköz EU költségvetésből 45.111 75.266 

Pénzmaradvány felhasználás 7.349 350 

Tárgyi eszközök értékesítése 1.187 0 

Önkormányzat sajátos felh. És tőkej. Bevét. 4.567 2.564 

Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 0 

Finanszírozási bevételek  11.126 31.081 

Önkormányzati bevételek összesen 271.850 300.603 

 

Az intézményi működési bevételek az előző évhez viszonyítva 2 %-os csökkenést mutatnak. 

Az önkormányzatok sajátos működési bevételein belül a helyi adókból befolyt bevétel összességében közel 
azonosak az előző évhez viszonyítva, azonban külön-külön megvizsgálva az látható, hogy az iparűzési adó az 
előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent. Ez azzal magyarázható, hogy 2010. évben a község terültén 
működő vállalkozás jelentős hátralékot fizetett meg. A magánszemélyek kommunális adójánál növekedés 
mutatható ki, mely az adó mértékének megemeléséből fakad (6.000,- Ft-ról 8.000,- Ft-ra adótárgyanként). Az 
iparűzési adó elmaradást valamelyest kompenzálja a talajterhelési díjból befolyt összeg. Gépjármű adóból 
származó bevétel minimális növekedést mutat. Az átengedett személyi jövedelemadóból származó 
önkormányzati bevétel 6 %-os csökkenést mutat. 

Az önkormányzat költségvetési támogatása jelentősen csökkent (16,5 %) a 2010. évhez képest, ez viszont azzal 
magyarázható, hogy 2011. évben nem volt az önkormányzatnak fejlesztéshez köthető központosított támogatása 
(2010. évben óvoda és iskola felújítás). 

Az átvett pénzeszközök, mind a működési, mind a fejlesztési célúak megnövekedtek. Kisbajcs község 
önkormányzata gesztora a Nefelejcs Napköziotthonos Óvodának, Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskolának, Körjegyzőségnek, adó és építésügyi társulásnak. Az átvett működési pénzeszközök 
elsődlegesen ezen intézményeknél jelentkeztek, mely magába foglalja az önkormányzatok és a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulástól kapott támogatásokat is. Vagyis a működési célú átvett pénzeszközök elsődlegesen a közös 
fenntartású intézmények esetében jelenek meg az önkormányzatnál, azonban azt is el kell mondani, hogy EU-s 
pályázathoz is kapott (1.830 ezer forint, TIOP) működési támogatást.  

Az elmúlt évben Európai Uniós forrás, valamint hazai forrás segítségével valósult meg csapadékvíz elvezetésének 
I. üteme, mobil színpad és hozzá tartozó tároló helyiség kialakítása valamint az iskolában a számítástechnikai 
rendszer bővítése. 

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 2010. évhez viszonyítva felére csökkent, sajnos 
építési telket nem tudott értékesíteni az önkormányzat.  

Az önkormányzat finanszírozási bevételei jelentős növekedést mutatnak. Az önkormányzat az elmúlt évben a 
csapadékvíz elvezetésének megvalósításához 9.510 ezer forint fejlesztési hitelt, illetve az integrált közösségi tér 
kialakításához 21 millió forintos támogatásmegelőlegező hitelt vett fel.  
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Az önkormányzat 2011. évben arra törekedett, hogy a már félben lévő felújításait, beruházásait, valamint az 
elnyert pályázatokat megvalósítsa. 2011. évben így kevés pályázat benyújtására került sor, melyek a következők: 

 

2011. évi pályázatok 

Kisbajcs Község Önkormányzata 

 

Pályázat megnevezése Pályázatot kiíró szervezet 

Bekerülési költség 
(A megvalósított 
pályázatoknál a 

tényleges 
bekerülési költség 

került 
feltüntetésre) 

Igényelt 
támogatás 

Esetlegesen 
elnyert támogatás 

ÖNHIKI pályázat 
Belügyminisztérium és 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

---------- 7.000.000,- Ft 3.460.000,- Ft 

Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda fűtési rendszerének 

korszerűsítése 
Belügyminisztérium 4.109.285,- Ft 3.287.428,- Ft nem nyert 

Vis maioros támogatás, 
szőgyei ravatalozóban és 
ártéri utakban okozott 

károkra 

Belügyminisztérium 443.693,- Ft 310.584,- Ft nem nyert 

Iskolatej 
Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal 
1.092.805,- Ft 1.033.288,- Ft 

Folyamatos 
igénylés 

 

 

III. A kiadások alakulása 

Az önkormányzat 2011. évben is jelentős összeget biztosított az önkormányzat fejlesztésekre, beruházásokra.  

A működésre fordított pénzeszközök minimálisan növekedtek az előző évi kiadási szinthez viszonyítva.  

Az önkormányzat működési bevételei illetve a működési kiadásokhoz kapott állami támogatások az 
legalapvetőbb ellátásokra sem elegendők. Saját bevételeinek (adó bevételek) egy részét is intézményei 
fenntartására kell fordítani. Így az önkormányzat kevés pénzeszközt tud a vagyontárgyainak megóvására, 
karbantartására fordítani (igaz minden évben próbálja folyamatosan az önkormányzat a legszükségesebbeket 
elvégeztetni, „tűzoltó munka”), ami hosszú távon visszaüthet. 

Az önkormányzat a kiadások terén mindig a legszükségesebbeket valósítja meg, de vannak olyan kötelező 
feladatok melyeket el kell végezni, meg kell oldani (pl. kötelező béremelések, jubileumi jutalmak, közalkalmazotti 
és köztisztviselői törvényi előírások, karbantartások, kis javítások). 

Működési kiadások alakulása: 

 A személyi juttatások valamennyi feladatnál csökkentek 2010. évhez viszonyítva. A csökkenés oka 
elsődlegesen a törvényi előírások változásából fakad (cafetéria rendszer változása az intézményeknél). A 
köztisztviselők besorolásánál nem tértek el a fenntartó önkormányzatok a központilag megállapított 
illetményalaptól, nem állapítottak meg a kötelező pótlékon kívül más juttatást. A képviselő testületek a 
Köztisztviselői törvény alapján illetménykiegészítést sem állapítottak meg. A munkáltató három fő esetében élt az 
alapilletmény eltérítésének lehetőségével. 
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Közalkalmazottak esetében a fenntartó önkormányzatok a törvényi előírások figyelembevételével állapították 
meg a béreket (három fő esetében térítették el a táblázatban meghatározottaktól az alapbéreket). Béren kívüli 
juttatás esetében a testületek külön-külön határozták meg az iskola és óvoda esetében. Az iskola esetében a külső 
személyek juttatásánál az emelkedés a nyugdíjba vonuló 2 fő számára kifizetett bérekből adódik (jubileumi 
jutalom, szabadság megváltás, átlagkereset).  

A közszférában dolgozók az elmúlt bérkompenzációban részesültek, melyet teljes egészében az állam 
finanszírozott.  

Az önkormányzat 2011. évben is élt a közcélú foglalkoztatás lehetőségével, bár jelentősen kevesebb embert 
tudott foglalkoztatni a pályázatok beszűkülése miatt.   

A személyi juttatások utáni járulékfizetési kötelezettség az előző évhez viszonyítva minimálisan csökkent, illetve a 
dologi kiadások között jelenik meg a cafetéria juttatások után a munkáltató által fizetendő Szja.  

A dologi kiadások összességében valamelyest növekedtek. Ennek elsődleges magyarázata, hogy az iskolánál a 
TIOP-os pályázaton belül 1.830 ezer forintos működési költséget is elszámolhatott az önkormányzat. Másik 
magyarázat pedig az infláció és az árak növekedése.   

Államháztartáson kívülre valamint az államháztartáson belülre működésre átadott pénzeszközök csökkenést 
mutatnak. Az önkormányzat csak a helyi kötődésű alapítványokat és társulásokat, egyesületeket támogatja. 

 

 

Kiadások alakulása 2011. évben, önállóan működő költségvetési szervenként 

 

 

Megnevezés 2010. év 2011. év 

Rendszeres szem. juttatás 40.532 39.533 

Nem rendszeres szem. juttatás 12.404 11.517 

Külső személyi juttatás 573 2.085 

Járulékok 13.425 13.257 

Dologi kiadások 22.539 26.912 

Egyéb működési kiadások 1.643 1.231 

Felhalmozási kiadások 53.501 8.740 

Finanszírozási kiadások 0 504 

Vörösmarty Ált. iskola összesen 144.617 103.779 

Rendszeres szem. juttatás 8.836 8.946 

Nem rendszeres szem. juttatás 2.193 1.744 

Külső személyi juttatás 0 0 

Járulékok 2.676 2.583 

Dologi kiadások 7.273 7.855 

Felhalmozási kiadások 10.152 0 
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Nefelejcs Napköziotthonos óvoda 31.130 21.128 

Rendszeres szem. juttatás 10.254 9.116 

Nem rendszeres szem. juttatás 1.808 1.679 

Külső személyi juttatás 1.425 732 

Járulékok 3.153 2.890 

Dologi kiadások 11.625 10.978 

Egyéb működési kiadások 2.334 2.361 

Támogatás értékű működési kiadások 190 1.208 

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 801 1.511 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 200 

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 1.266 1.283 

Ellátottak pénzbeli juttatása 4.445 4.126 

Finanszírozási kiadások 0 814 

Támogatási kölcsönök nyújtása 0 0 

Felhalmozási kiadások  24.362 105.862 

Egyéb önkormányzati szakfeladatok 61.663 142.760 

Rendszeres szem. juttatás 19.277 19.389 

Nem rendszeres szem. juttatás 5.369 4.058 

Külső személyi juttatás 0 0 

Járulékok 5.855 5.824 

Dologi kiadások 3.027 3.201 

Felhalmozási kiadások 575 0 

Pénzmaradvány  0 

Körjegyzőség összesen 34.103 32.472 

Kisbajcs Község Önkormányzata összesen 271.513 300.139 

 

A társadalom és szociálpolitikai juttatások 93 %-ra teljesültek az előző évhez viszonyítva. A táblázatban 
kimutatott adatok alapján a központilag támogatott juttatások nagysága növekedett, míg az önkormányzat saját 
hatáskörben megállapított juttatásai csökkenést mutatnak. Az elmúlt évben növekedett a rendszeres szociális 
segélyben, rendelkezésre állási támogatásban és bérpótló juttatásban részesülők száma.  

Az önkormányzat élt a közcélú foglalkoztatás lehetőségével, bár a pályázati rendszer változása illetve a 
foglalkoztatási feltételek változása miatt kevesebb munkavállalót tudott alkalmazni. 2011. évben átlagosan 3 főt, 
3-4 hónapon keresztül foglalkoztatott az önkormányzat közcélú munkásként, melyhez 1.398 ezer forint kiadás 
társult. 
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Megnevezés 2010. évi teljesítés 2011. évi teljesítés 

Tartós munkanélküliek ellátása  RESZ és RÁT és BPJ 763 968 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 137 

Tartósan beteg felnőtt személy  ápolása 730 1.024 

Eseti pénzbeli ellátások 2.107 604 

Természetben nyújtott ellátások 845 303 

Önkormányzat által saját hatáskörbe adott pénzbeli támogatás 0 429 

Önkormányzat által saját hatáskörbe adott természetbeni támogatás 0 661 

Összesen: 4.445 4.126 

   

 

Az egészségügyi alapellátás helyi feladatait az önkormányzat közösen látja el, másik 3 önkormányzattal 
együtt.  A védőnői szolgálat finanszírozása teljes egészében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladata, 
mely elegendő a szolgálatnál jelentkező kiadások fedezésére.  

Az alapfokú oktatás tekintetében az óvodánál és iskolánál az önkormányzat tudta biztosítani a fenntartási 
kiadásokat. A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolánál pályázat segítségével 
megújult a számítástechnikai eszközpark mind az anyaiskolában, mind a tagiskolában.  

Az önkormányzat a 2011. évben befolyt felhalmozási pénzeszközeit illetőleg a fejlesztési hiteleket tudta 
beruházásokra és felújításokra fordítani. Ezen túlmenően a működési bevételek egy részét is át kellett 
csoportosítani, mivel az önkormányzat újabb fejlesztési hitelt nem tudott felvenni. 

Az önkormányzatnál  2011. évben az alábbi beruházások, felújítások fejeződtek be:  

 Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola számítástechnikai parkjának 
megújítása (TIOP) 

 Belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem (EU-s támogatás) 

 Mobil színpad beszerzése és tároló helyiség kialakítása 

 Tanösvény kialakítása (Győri Többcélú Kistérségi Társulás által bonyolított beruházás) 

 

Az önkormányzatnál áthúzódó beruházásként jelentkezik az integrált közösségi színtér kialakítása. Az építési 
munkálatok 2011. évben befejeződtek. A helyiségek berendezése, számítástechnikai eszközök beszerzése 2012. 
évben fog megvalósulni. 

Az önkormányzat nem részesült cél és címzett támogatásban.  

 

IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai: 

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így vállalkozási eredménye nincs. Költségvetési 
pénzmaradványa sem keletkezett 2011. évben, ennek ellenére szállítói kötelezettsége van az önkormányzatnak. 

A költségvetési pénzmaradvány az előző évhez képest valamelyest növekedett, de az egész feladattal terhelt.    

 A jelentkező minimális pénzmaradvány működési. 
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A 2011. évi pénzmaradvány (771 ezer forint), ennek ellenére az önkormányzat jelentős szállítói kötelezettsége 
van.    

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

V. Értékpapír- és hitelművelet alakulása 

Kisbajcs község 2011. év végén értékpapírral nem rendelkezett. 

Az önkormányzat 2011. év végén 271 ezer forint működési hitellel rendelkezett, az év során többször is 
szükséges volt ennél magasabb folyószámla hitel felvételére. A folyószámla-hitel keret 2011. évben 15 millió 
forint volt.  

Az önkormányzat 2011. évben fejlesztési hitelt 9.510 ezer forint nagyságban vett fel a számlavezető 
pénzintézetétől, támogatás megelőlegező hitelt pedig 21 millió forintot. 

Az önkormányzatnak év végén fejlesztési hitelállománya 19.317 ezer forintra növekedett. 

Az önkormányzat kötvénykibocsátással nem foglalkozott az elmúlt évben. 

VI. A vagyon alakulása 

Az önkormányzat vagyona a mérleg főösszege alapján minimálisan (17 %-os növekedés) növekedett. Azonban 
az egyes sorokat külön-külön megvizsgálva láthatjuk, hogy a befektetett eszközök összességében 17 %-os 
növekedést, míg a forgó eszközök 18 %-os csökkenést mutatnak. Az önkormányzat pénzkészlete is 70 %-os 
csökkenést mutat. A felhasznált pénzeszközökkel azonban növelte az önkormányzat a saját vagyonát.    

A tárgyi eszközök állapota vegyes, hiszen elmondhatja az önkormányzat, hogy rendelkezik egy felújított 
orvosi rendelővel, óvodával és iskolával (ez utóbbi közös tulajdon), bővített községházzal. 2011. évben az 
önkormányzat a község útjait nem tudta javítani, ezek állapota kívánni valót hagy maga után. Az 
önkormányzat minden pályázati lehetőséget felkutat, illetve megragad, hogy ezeken, a saját pénzeszközeit is 
odatéve, változtatni tudjon, mind az intézménybe járók és dolgozók, mind a község lakosainak megelégedésére. 

Az önkormányzatnál vagyonvesztésről nem beszélhetünk. 

Az önkormányzat jelentéktelen (1.810 ezer forint) arányban rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságban 
(PANNONVÍZ Rt.), mely után 2011. évben osztalékot kapott. 

Tisztelt Képviselők! 

A Magyar Államkincstár részére benyújtott szöveges beszámolót az alábbiakkal szeretném kiegészíteni (a közös 

fenntartású Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskoláról, valamint a Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvodáról nem kívánok szólni, hiszen azok 2010. évi beszámolóját már elfogadták a 

testületek): 

Kisbajcs Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 300.429.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi 

kiadással fogadta el, mely tartalmazza a közös intézmények fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 

is. A 2011-es költségvetési évben a működtetési kiadások teljesítése minimális volt, a testületek által vállalt 

beruházások befejeződtek, egy maradt folyamatban az IKSZT kialakítása, bár az építkezés jelentős költségei már 

kifizetésre kerültek. Sajnos a beruházásokkal kapcsolatosan a betervezett bevételek nem teljesültek, ezért az 

önkormányzat kénytelen volt támogatás megelőlegező hitelt felvenni. 

Az önkormányzat gazdálkodását a működési kiadások tekintetében nagyfokú takarékossággal lehet jellemezni, 

a felvállalt kötelezettségeket pedig megpróbálta az önkormányzat teljesíteni. 

 Az önkormányzat évről-évre magasabb működési (9.917 ezer forint) és fejlesztési hitellel (16.257 ezer 
forint) fogadja el költségvetését, 2011. évben ez összesen 29.714 ezer forint volt. A működési hitel 
kiváltására az önkormányzat ÖNHIKI-s címszó alatt pályázott, ahol 3.460 millió forint támogatásban 
részesült, az elszámolás megtörtént, befogadásra került (iskolai és óvodai működési kiadások kerültek 
leszámolásra).   

 Az önkormányzat 2011. év második felétől 15 millió forintos folyószámlahitel-kerettel rendelkezett. Év 
végén ebből 227 ezer forintot volt kénytelen felhasználni. 
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 Az önkormányzat 2010. évben sok kötelezettséget vállalt, melyek megpróbált teljesíteni, ez a teljesítés a 
működési bevételek és működési kiadások rovására is ment. Az önkormányzat vagyona azonban 
gyarapodott. 

- Mobil színpad és tároló helyiség kialakítás (Leader), lezárt beruházás, az elnyert támogatást 
megkapta az önkormányzat 

- Belterületi csapadékvíz rendezése (NYDOP), lezárt beruházás, az elnyert támogatást megkapta 
az önkormányzat.  

- Tanösvény kialakítás (TKT), lezárt pályázat, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás az 
önkormányzat tulajdonába adta az elkészített faházat, pihenőpadokat, madár-leseket, és más 
egyéb felszerelési tárgyat, kialakított, murvázott utat. 2012. I. negyedévében nyilvántartásba is 
kerültek.   

- Községház bővítés IKSZT (EMVA), az építési munkák befejeződtek, kivéve pénztár helyiség, 
az önkormányzat a kivitelező felé rendezte számláit. Az elszámolás során igényelt támogatást 
megkapta az önkormányzat, ebből az összegből visszafizetésre került a támogatást 
megelőlegező hitel is. 

- Szőgye szolgálati lakás, az önkormányzat kifizette az esedékes vételárat, illetve fél millió forintot 
költött a felújításra. 

- TIOP (iskola számítástechnikai eszközök beszerzése), lezárt és elszámolt pályázat, 100 %-os 
támogatás mellett. 

 A 2011. évre vonatkozólag az önkormányzatnak elsődleges feladatának tekintette az intézmények 
zavartalan működtetését, takarékos gazdálkodást, felvett hitelek fizetését. Az elmúlt évben került 
megállapodásra a Győr-Szol-os hitel visszafizetéséről, mely 4.200 ezer forint, végső lejárata 2015. június 
30. 

 
A bevezetés után részletesen szólnék az egyes szakfeldatok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, az év 

folyamán felmerülő gondokról, problémákról, a megoldott feladatokról. 

Út, autópálya építés szakfeladaton eredeti előirányzatként betervezésre került a Kismező utca esetleges 

felújítása 1 millió forint értékben. Az önkormányzat anyagi helyzete azonban nem tette és nem is teszi lehetővé 

az utca felújítását. Az előirányzat kivezetésre került. 

Egyéb máshova nem sorolható építés szakfeladaton került megtervezésre a Kisbajcs községben megvalósított 

víz és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. A szakfeladaton 58.575 ezer forint bevétel 

realizálódott, a helyszíni ellenőrzés teljes lezárása után. Kiadásként 64.502 ezer forint jelenik meg, 2011. évben 

teljesen befejezésre került a beruházás. A csapadékvíz elvezetésének folytatására az önkormányzat nem 

vállalkozott, hiszen elsődlegesen jelentős pénzeszközöket kellene előteremteni a pályázat megírásához.  

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton a 625 ezer forintos előirányzatból (Új, 

Béke, Hunyadi és Kismező utcák kátyúzása, karbantartása) 73 ezer forint realizálódott. Az összeg egy része a vis 

maioros pályázat benyújtásához szükséges szakértői vélemény díját takarja, másik része pedig fejlesztési hitel 

kamatát fedi (43.360,- Ft). 2011. évben elkezdte törleszteni az önkormányzat a 2009. évben felvett TEUT-as 

hitelt (Kossuth utcai buszforduló felújítása, kialakítása). A benyújtott vis maioros pályázat elutasításra került.   

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton 792 ezer forintos bevétele keletkezett az 

önkormányzatnak az orvosi és rendőr szolgálati lakás valamint a szőgyei bérlakás bérleti díjából. Ebben az évben 

a szolgálati lakások bérlői rendszeresen fizetik a testület által megemelt bérleti díjakat. 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton jelentkező bevétel jelentős részét az iskolánál lévő 

tornacsarnok bérbeadásából származó bevétel teszi ki. A fennmaradó rész a posta épületének bérleti díja, 

valamint a Községházán lévő nagyterem bérleti díja adja. A szakfeladaton 965 ezer forint bevétel realizálódott. 

Zöldterület-kezelés szakfeladaton kerül elszámolásra a község belterületén lévő füves területek nyírási, rendbe-

tartási költségei. A betervezett 4.933 ezer forintos eredeti kiadásból 3.701 ezer forint került elköltésre. El kell 

mondani, hogy 2011. április 1. napjától egy hat órás, önkormányzat által alkalmazott dolgozó segítette a 

parkgondozó munkáját. Sajnos a betervezet új önjáró fűnyíró beszerzésére nem kerülhetett sor, az önkormányzat 

pénzügyi nehézségei miatt. Az előirányzat kivezetésre került.   
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Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül megtervezésre a polgármesterrel, valamint a képviselő-testület 

működésével kapcsolatos bevételek és kiadások. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 101%-os.   

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton eredeti 

előirányzatként 60.207 ezer forint bevétel került betervezésre. Itt jelent meg a működési hitellel kapcsolatos 

bevétel, mely az év során 5.369 ezer forintra apadt a 11.625 ezer forintról. Átcsoportosításra került az EU-s 

programokhoz átvett pénzeszköz jelentős része (21.344.142,- Ft), támogatást megelőlegező hitelre. A 

fennmaradó 10798.858,- Ft-ból 3.390.509,- Ft realizálódott, mely a 2010. évi iskola akadálymentesítéséhez 

kapcsolódó támogatás. Kivezetésre került erről a szakfeladatról az iskolai karbantartó költségeihez való 

hozzájárulás (Kisbajcs nélkül 1.397 ezer forint), átkerült ez az összeg a Város és községgazdálkodás szakfeladatra.  

A támogatásértékű működési bevételek, mely a körjegyzőségi támogatást takarja 104,6 %-ra teljesültek (Vének 

község esetében jelentkezik túlfizetés).Az elmúlt évben osztalékként 303.387,- Ft-ot könyvelhetett el az 

önkormányzat a Pannon-Víz-es részesedés után. A betervezett 1 millió forintos pénzmaradvány felhasználásából 

csak 349 ezer forint teljesült. 

A szakfeladaton megtervezett kiadások teljesülése 85 %-ot mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 

betervezett Községház bővítésé 25.541.516,- Ft +ÁFA került kifizetésre, ebben már szerepel a többletmunkák 

díja is.  A szőgyei szolgáltató ház tervezésére előirányzott 700 ezer forintból sem került sor felhasználásra.  A 

non-profit szervek támogatására az önkormányzat 1.258 ezer forintot költött, a megrendezett falunap 880.882,- 

Ft-ba került, folyószámla hitel után elszámolt kamat 183 ezer forint volt, a fejlesztési hitelek után fizetett kamat 

769 ezer forint volt. Az előző évi visszafizetési kötelezettségének eleget tett az önkormányzat (de nem ezen a 

szakfeladaton kell könyvelni), az ehhez felszámított kamat azonban ezen a szakfeladaton jelenik meg, amely 42 

ezer forintot tett ki. Az épület együtteshez tartozó fenntartási kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 

jelentősen megnövekedtek. Gázenergiára 100 ezer forint helyett 133 ezer forint, villamos-energia 8 ezer forint 

helyett, 275 ezer forint (szolgáltatóval most folyik az egyeztetés, a körjegyzőségi illetve az önkormányzati 

villanyórák felcserélésre kerültek a III. negyedévben). Karbantartásra kisjavításra 50 ezer forint helyett 201 ezer 

forint került elszámolásra. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások esetében 50 ezer forint helyett 359 ezer forint 

került lekönyvelésre.   

Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés szakfeladaton került elszámolásra az önkormányzat által 

rendelet alapján meghatározott adók (kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adó stb.).  

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható: 

 Kommunális adók esetében 2.068.853,- Ft folyt be, teljesülés 94 %-os. Az önkormányzat 2010. év végén 

a kommunális adó mértékét 6 ezer forintról 8 ezer forintra emelte.  

 Iparűzési adóból 15.607.264,- Ft került lekönyvelésre, az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 

97 %-os.  

 A gépjárműadóból származó bevételek 107 %-ra teljesültek, a befolyt adó 9.677.768,- Ft. 

 Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság, de ennek ellenére 210.487,- Ft 

került befizetésre.  

 A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az önkormányzatnak 2.619,- Ft bevétele 

keletkezett. 

 Talajterhelési díjból az önkormányzatnak 651.428,- Ft-ja realizálódott 2011. évben. (Az előző években 

befolyt talajterhelési díj 1.315 ezer forint, mely a csapadékvíz elvezetéséhez került felhasználásra.) 

 

Statisztikai tevékenység szakfeladaton került lekönyvelésre az elmúlt év őszén lebonyolított népszámlálással 

kapcsolatos bevételek és kiadások. Az önkormányzatnak ez a feladat nem került pénzébe.  Bevételként és 

kiadásként egyaránt 552.424,- Ft került lekönyvelésre. 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárása, lebonyolítása szakfeladaton 375 ezer forint került lekönyvelésre, 

mely a községház bővítéséhez kapcsolódik.  
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Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 85 %-os. Itt kerül lekönyvelésre a közvilágítással kapcsolatban 

felmerülő áramdíjak, valamint a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások. Erre vonatkozólag az 

önkormányzat szerződéssel rendelkezik az E.ON ZRT-vel. A teljesülés mindegyik kiadási formánál 90 % alatt 

maradt. 

Város és községgazdálkodás szakfeladaton eredeti előirányzatként 300 ezer forint került betervezésre a 

közterületek használati díjaként. Ezen címszó alatt 280.600,- Ft folyt be. Az iskolai karbantartó béréhez való 

hozzájárulásból bevételként 1.224.000,- Ft jelenik meg itt. A mobil színpad beszerzése, valamint a hozzá 

kapcsolódó tároló helyiség kialakításának támogatására az önkormányzat 4.764.625,- Ft támogatást kapott a 

Szigetköz- Mosoni-sík Leader Egyesületen keresztül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól. 

A szakfeladat kiadásainak teljesülése 95 %-os. Az önkormányzatnak ebben az évben kellett kifizetnie a Szőgyei 

lakással kapcsolatos 2 millió forintot. Ennek a kötelezettségének eleget tett az önkormányzat, sőt felújítást is 

végzett az épületen 568 ezer forint értékben.  

2011. évben kellett megfizetnie az önkormányzatnak a tanösvény kialakításához kapcsolódó önerőt, 1.510.965,- 

Ft-ot. Ez az összeg valamivel magasabb, mint ami eredeti előirányzatként (1.389 ezer forint) betervezésre került, 

módosításra került az összeg. 

Ez év január 1. napjától ezen a szakfeladaton jelenik meg az iskolai karbantartó bére, bérjellegű kiadásai és annak 

járulékai. A felhasználás szinte 100 %-os. 

A tűzoltó egyesület számára beszerzésre kerültek az egyenruhák, a játszótéri kerítések festése megtörtént, 

azonban a betervezett játszótéri játékok felülvizsgálata elmaradt. A szúnyoggyérítésre tavalyi évben nem kellett 

költenie az önkormányzatnak. 

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton kerül megtervezésre 

és elszámolásra a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások; 

átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb 

központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatások; ezeket 

havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes 

Magyar Államkincstár. A személyi jövedelemadó, valamint az állami támogatások teljesülése szinte 100 %-os.  

Egyéb központi előirányzatként kapta meg az önkormányzat a dolgozók számára fizetett bér-kompenzációt. Az 

egyes szociális feladatok támogatásra 1.855.886,- Ft folyt be. Ez az összeg a BPJ, RESZ, Ápolási díjak 

kifizetéséhez kerül visszaigénylésre a Kincstáron keresztül. A 3.460 ezer forintos ÖNHIKI-s támogatás az utolsó 

negyedévben, illetve az év utolsó napjaiban került az önkormányzat számlájára. Szociális tűzifa beszerzéséhez 

1.524 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat, felhasználása 2012. évben történt meg. 

Központi költségvetési befizetések szakfeladaton kell elkönyvelni ettől az évtől az előző évre vonatkozó 

visszafizetési kötelezettségeket. A 2010-es évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettségének 

eleget tett az önkormányzat (normatívák), a befizetett összeg 376 ezer forint volt. 

Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg a fejlesztési hitelek felvétele (9.510 ezer forint, 

csapadékvíz elvezetés), és az egyéb rövidlejáratú hitel felvétele (folyószámlahitel) 227 ezer forint értékben. 

Kiadásként itt került elszámolásra a fejlesztési hitelek törlesztésével kapcsolatos összegek, (1.317 ezer forint, 

TEUT és Iskola akadálymentesítése). 

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton jelenik meg a Körjegyzőségi 

támogatás, melynek teljesülése 94 %-os (Vének Község felé Kisbajcs önkormányzatának visszafizetési 

kötelezettsége jelentkezik). 

Háziorvosi alapellátás szakfeladaton jelenik meg az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások, 

valamint a szolgálati lakásnál jelentkező megtérülések. A kiadások teljesülése 76 %-os, itt kerül lekönyvelésre a 

rendelő és a hozzátartozó szolgálati lakás fenntartási költsége, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásával (81.514,- 

Ft) kapcsolatos kiadások. A bevétlek teljesülése 83 %-os, mely teljes mértékben a háziorvos felé számlázott 

fenntartási kiadások megfizetéséből fakad. 
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Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra rendelkezésre állási támogatás 

(2011. szeptemberétől foglalkoztatást helyettesítő támogatás), valamint a rendszeres szociális segély. A 

betervezett 1.100 ezer forintból 969 ezer forint került kifizetésre. Az önkormányzat a RÁT, BPJ és FHT 

támogatás 80 %-át, a RESZ 90 %-át igényelhette vissza az államtól. Rendszeres szociális segélyre 237.970,- Ft-ot, 

a másik három féle támogatásra 730.805,- Ft került kifizetésre.  

A normatív lakásfenntartási támogatás szakfeladaton 137.500,- Ft került lekönyvelésre, a kifizetett összeg 80 

%-a visszaigényelhette az önkormányzat. 

Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton valamint az Ápolási díj méltányossági alapon szakfeladaton kerülnek 

elszámolásra a községben élők részére ilyen alapon fizetett ellátások. Azok akik Szociális törvény alapján alanyi 

jogon jogosultak az ellátásra, a községben 2 fő részesül így ebben az ellátásban, azok számára kifizetett támogatás 

75 %-a visszaigényelhető a Magyar Államkincstáron keresztül az államtól. Méltányossági alapon 1 fő részére 

került ápolási díj megállapításra (ez évközben meg is szűnt, mivel a feltételeknek nem felelt meg), a kifizetett 

összeg teljes mértékben önkormányzatot terhelte. A kétfajta ellátásra 1.269.140,- Ft került kifizetésre. 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás szakfeladaton került könyvelésre a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülők évi két alkalommal adott pénzbeli juttatásai. A kifizetett összeget, mely 168.200,- Ft 

volt, teljes egészében megtérítette az állam. 

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás szakfeladaton az eredeti előirányzat (200 ezer forint) 30 ezer forintra 

került csökkentésre, mivel az év folyamán csupán 23.940,- Ft került ilyen jogcímen kifizetésre. 

Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 30 %-os.  Itt 

került kifizetésre az iskolások részére vásárolt füzetcsomagok ára, a nyugdíjas utalványok és más egyéb pénzbeli 

kifizetések. Az előirányzat módosításra került a szociális tűzifa beszerzésére kapott összeggel.  

Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése 

kerülhet ide. A teljesülés 100 %-os az előirányzathoz viszonyítva.  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton az egyéb rászorultság alapján az önkormányzat 

rendelete szerint megállapított támogatások kerülnek elszámolásra, ezek lehetnek pénzbeli (41.500,- Ft) és 

természetbeli ellátások (105.500,- Ft) is. A felhasználás 49 %-os. 

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladaton 17.500,- Ft került lekönyvelésre. Ezt teljes 

mértékben vissza lehetett igényelni az államtól. 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton került megtervezésre a Bursa Hungarica, szülési 

támogatás is, vagyis olyan segélyezési formák melyek nem köthetőek sem a szociális törvényhez, sem a 

gyermekvédelmi törvényhez. A felhasználás 112 %-os, 754 ezer forint.  

Közgyógyellátás szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra az önkormányzat által kiállított 

közgyógyellátási igazolványok után fizetett térítési díj, a teljesülés 54 %-os, lekönyvelt összeg 70.488,- Ft 

(módosított előirányzat 130 ezer forint). 

Közcélú foglalkoztatás valamint a Bérpótló Juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása szakfeladaton 

jelenik meg BPJ juttatásban részesülők esetleges foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásai. Az önkormányzat több 

személyt is tudott az elmúlt évben ilyen jogcímen foglalkoztatni. Pályázat útján tudott támogatást szerezni a 

kifizetésekhez az önkormányzat. A két szakfeladaton 1.397.860,- Ft kiadás, míg 847.881,- Ft bevétel realizálódott.  

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton kerül elszámolásra bevételként a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

támogatása 680 ezer forint mértékben. Ebből az összegből kerül finanszírozásra a könyvtáros tisztelet díja, annak 

járulékai, valamint a könyvtár fenntartásával kapcsolatos kiadások. A betervezett függöny és polc vásárlása is 

megtörtént az utolsó negyedévben. Kiadásként 824.526,- Ft került lekönyvelésre a szakfeladatra. A Győri 

többcélú Kistérségi Társuláshoz az elszámolást benyújtottuk, mely befogadásra került.  
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Köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton minimális kiadási és bevételi összeg került lekönyvelésre. 

Bevételként 65 ezer forint jelenik meg, mely az új temetőrendelet alapján megállapított szolgáltatási díjakból folyt 

be. Kiadásként jelenik meg az épület fenntartásával kapcsolatos költség (víz, villany, mint már jelzésre került itt is 

nagyon magas az áramszámla, a fogyasztás folyamatos ellenőrzés alatt van, azonban itt nem jelentkezik olyan 

mérvű áram felhasználás mely ilyen magas áramszámlákat indokolna).. Szemétszállításra betervezett 60 ezer 

forintból az utolsó negyedévben került felhasználásra 39.725,- Ft. .   

A közösen fenntartott Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskolához kapcsolódó valamint a Védőnői szakfeladatról már nem kívánok külön szólni, mivel 

ezeket már együttes testületi ülésen tárgyaltuk. 

Az önkormányzat 2011. évi munkájáról ennyit szeretem volna elmondani. Kérem, hogy a kiadott táblák és 

szöveges beszámoló alapján az önkormányzat 2011. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek a kiadott 

táblázatok és kiegészítések alapján. 

Tisztelt Képviselők ! 

Beszélni kell még az önkormányzat pénzmaradványáról, mely nem egyezik meg a bevételi és kiadási lapon 

szerepelő teljesítések különbözetével, illetve az önkormányzat pénzeszközeinek egyenlegével, hiszen nagyon sok 

tényező befolyásolja azt.  

A pénzmaradvány kiszámolásánál az önkormányzat költségvetési bankszámlájából és a pénztárak, betétkönyvek 

(ezzel nem rendelkezik az önkormányzat) záró egyenlegéből kell kiindulni. Mindezekhez hozzá kell adni a függő 

és átfutó kiadásokat, mert ezekről azt feltételezzük, hogy nem az önkormányzatot terhelik, ezért azok 

megtérülnek majd a költségvetési számlára, illetve levonásra kerülnek a függő, átfutó bevételek, mintha nem is az 

önkormányzat bevételei lennének. Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 275 ezer forint. Ezt 

az összeget növeli 496 ezer forint állami normatíva, mely a 2011. évi tényleges mutatólétszámok alapján még 

megilleti az önkormányzatot. A módosított pénzmaradványa Kisbajcs Község Önkormányzatának 771 ezer 

forint, de ez teljes mértékben szállítói kötelezettségekkel terhelt. Így azt kell megállapítanunk, hogy az 

önkormányzatnak a pénzmaradványa „nulla”.  

Az önkormányzati mérleg eszköz és forrás oldalát, ha megnézzük 2010. évhez viszonyítva növekedett. Jelentős 

növekedés mutatkozik a „Befektetett eszközök” során, hiszen az elmúlt évben több felújítást és beruházást is 

befejezett az önkormányzat. Az önkormányzat pénzkészlete csökkent. Év végén az önkormányzat fejlesztési és 

működési hitelállománnyal is rendelkezett, melynek összege 40.889 ezer forint. Az önkormányzatnál 

vagyonvesztésről nem beszélhetünk, mivel felhalmozási pénzeszközeit, illetve működési bevételeinek egy 

részét is felhalmozási kiadásokra fordította. 

Az önkormányzat mérlegében 3.400 ezer forint adósság állomány 4.493 ezer forintra növekedett. Az adósságok 

és kölcsönök kimutatására külön tábla került kidolgozásra, mely a zárszámadási rendelet mellékletei között 

megtalálhatók.  

Tisztelt Képviselők ! 

A költségvetési beszámoló keretében jelentést kell tenni a képviselő-testült felé az önkormányzatnál folyatatott 

belső ellenőrzési tevékenységről is. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás megbízásos úton biztosítja a 

községek számára a belső ellenőrzést. Az elmúlt évben a Véglegesen átadott pénzeszközök ellenőrzésére került 

sor. A belső ellenőr megállapításait az előterjesztés mellé csatoljuk. 

Kérem, hogy a 2011. évi költségvetési zárszámadást vitassák meg, és azt követően fogadják el. 

Kisbajcs, 2012. április 23.           

                                                                                                       Kamocsai Sándor   

                                                                                                           polgármester       
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I. 

Általános rész 

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése 
 

Kisbajcs Község Önkormányzatát a beszámolási időszakban a következő külső tényezők befolyásolták: 

 A megvalósítandó IKSZT építéséhez az önkormányzat nem kapott hosszúlejáratú fejlesztési hitelt, 
ezért saját forrásból (más feladatok rovására),  illetve támogatásmegelőlegező hitelből kellett 
megvalósítania 

Kisbajcs Község Önkormányzata önként vállalt feladattal nem rendelkezik. 

A 2011. évben több folyamatban lévő, és 2011. évben induló beruházások fejeződtek be, ezekhez a 

megfelelő forrást néha a működési bevételekből, átvett pénzeszközökből kellett biztosítani.   

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése 
 

A/  B E V É T E L E K 

 A működési bevételek aránya megfelelően alakult, az intézményi térítési díjak 
esetében jelentkezett többlet bevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva 

 Felhalmozási bevételek esetében az önkormányzat nem tudott ipari területet és 
építési telket értékesíteni, eredeti előirányzatként 2 millió forinttal számolt az 
önkormányzat. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel is alatta 
maradt a tervezettnek, teljesülése 89,54 %-os (1.969.000,- Ft-ból 1.762.980,- Ft folyt 
be, ez tartalmazza az iskolánál üzemeltetett tornacsarnok bérleti díját is.)  

 Támogatások kiegészítések, az év közben megvalósult és befejeződött pályázatokhoz 
kapott támogatások mértéke jelentősen növekedett, illetve egy helyen az eredeti 
előirányzatnál tévesen került betervezésre egy pályázati pénzeszköz átvétel. Az 
önkormányzat költségvetési támogatásaként eredeti előirányzatként 2011. évben 
67.624 ezer forint volt, teljesülés 76.826 ezer forint, mely 113,61 %-os mértéknek felel 
meg. A zárszámadási rendeletben (1. sz. melléklet) tételesen kimutatásra kerültek a 
befolyt állami normatívák. Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek 
között kerül kimutatásra a társadalombiztosítási alaptól, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól valamint az 
EU-s programokhoz átvett pénzeszközök. 
  

Megnevezés Eredeti  Módosított Teljesítés %-os mutató 

EU-s programok támogatása 0 1830 1830 100,00 

Társadalombiztosítási alap 4036 4036 4027 99,77 

Elkülönített állami pénzalap 793 1680 1418 84.40 

Helyi önkorm. és szervei 33775 33602 34105 101,49 

Többcélú kistérségi társulás 15748 17486 17485 99,99 
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EU-s programok fejleszt. tám. 0 82701 75266 91,01 

 

 Finanszírozási bevétele esetében ugyan az önkormányzatnak minimális működési 
hitelt kellett felvennie az év végén (227 ezer forint), azonban egy beruházáshoz 
támogatás megelőlegező rövidtávú fejlesztési hitelt kellett igénybe vennie. Működési 
hitel felvételére az önkormányzat 11.625 ezer forintot irányzott elő, (módosított 
előirányzat 5.370 ezer forint), ezzel szemben az évvégén 227 ezer forintot 
szükségeltetett felvenni. Rövidtávú támogatásmegelőlegező fejlesztési hitel 21.344 
ezer forint volt az év végén. 

 

 

 

Bevételi jogcím 

Megoszlás 

%-ban 

 Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 

Működési bevételek 2,74 2,60 2,85 

Felhalmozási bevételek 1,59 0,96 0,96 

Támogatások, kiegészítések 40,51 68,32 70,85 

Közhatalmi bevételek 14,72 14,42 15,66 

Véglegesen átvett pénzeszközök 30,22 0 0 

Előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 

0,33 0,31 0,12 

Finanszírozási bevételek 9,89 13,39 9,56 

Összesen: 100,0 100,0 100,0 

 

 

B/  K I A D Á S O K 

 

 Az önkormányzatnál a kiadások teljesülése jónak mondható a kiemelt előirányzatok 
esetében 

 Hitelek kamatai növekedtek meg, ez azonban abból adódik, hogy az önkormányzat az 
év során elég gyakran igénybe kellett, vennie a folyószámla hitelt, illetve év végén 
jelentős nagyságú támogatást megelőlegező hitellel rendelkezett. 

 

 

 

Kiadási jogcím 

Megoszlás 

%-ban 

 Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 

Működési kiadások 60,67 60,36 60,16 
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Felhalmozási és felújítási kiadások 37,65 38,07 38,74 

Tartalékok 1,15 0,67 0 

Hitelek kamatai 0,10 0,49 0,64 

Egyéb kiadások    

Finanszírozási kiadások 0,43 0,41 0,46 

Összesen: 100,0 100,0 100,0 

 

 Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai a következőképpen alakultak: 
 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés %-os mutató 

Személyi juttatások 75419 77226 75352 97,57 

Járulékok 18663 19061 18730 98,26 

Dologi és egyéb folyó kiadás 47924 55018 49337 89,67 

Irányítószerv által folyósított t. 34740 34680 32536 93,82 

Támogatásértékű kiadások 379 1180 1208 102,37 

Működési pénzeszközátadások 1350 1350 1283 95,04 

Társadalom, szocpol juttatás 4041 5926 4126 69,62 

Felújítás 2900 833 830 99,64 

Beruházás  107586 118898 113772 95,69 

Támogatásértékű felhalm. kiadás 2190 1511 1511 100,00 

Felhalmozási célú pe. átad. áh. k. 400 400 200 50,00 

 

 Az önkormányzat egy esetben lépte túl a módosított előirányzatát (támogatásértékű 
kiadások), többi esetben 100 % alatt marad a teljesülés.  

 A beruházások megvalósulása pénzelvonást jelentet a dologi kiadások tekintetében, 
illetve kevesebb pénz került átutalásra a közös fenntartású intézmények  
finanszírozására is. (Körjegyzőség esetében az önkormányzatnak visszafizetési 
kötelezettsége jelentkezik Vének községgel szemben. A közös fenntartású iskola 
esetében itt nem látszik a fizetési kötelezettség, mivel nincs kiemelve mint önállóan 
működő intézmény (dologi kiadások alacsony teljesülésénél figyelhető meg a 
lemaradás). 



 21 

 Társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében is nagyon alacsony a teljesülés, ez 
azzal magyarázható, hogy év végén kapott az önkormányzat szociális tűzifa címszó alatt 
juttatást, mely a 2012. évben került felhasználásra. 

 

C/  Az Áht. 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt mérlegek, kimutatások 

indokolása
1
 

 

 

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközének 

változása;  
 

 

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 

   Sor-

szám 
Megnevezés Összeg  ( E Ft ) 

1. 
Pénzkészlet 2011. január 1-jén 

ebből: 
3 764  

2. Bankszámlák egyenlege 3 537  

3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 227  

4. Bevételek   ( + ) 330 545  

5. Kiadások    ( - ) 333 157  

6. 
Záró pénzkészlet 2011. december 31-én 

ebből: 
1 152  

7. Bankszámlák egyenlege 1 122  

8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 30  

 

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint 

összesítve; 
 

IKSZT kialakítása 

     

    

Ezer forintban! 

Források 2012.előtt 2012. 2013. 2013. után Összesen 

                                                           
1
 Az Áht. 91. § (2) bekezdése értelmében a felsorolt mérlegek, kimutatások szöveges indokolása kötelező! 
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Saját erő 4646 2 475 800 855 8 776 

- saját erőből központi támogatás         0 

EU-s forrás 23115 9 167 3 200 33 000 38 782 

Társfinanszírozás         0 

Hitel         0 

Egyéb forrás         0 

          0 

Források összesen: 17202 12 599 4 000 33 855 47 558 

      
Kiadások, költségek 2012. előtt 2012. 2013. 2013. után Összesen 

Személyi jellegű, járulékok     4 000 4 155 8 155 

Beruházások, beszerzések 27761 11 642     39 403 

Szolgáltatások igénybe vétele         0 

Adminisztratív költségek         0 

          0 

          0 

          0 

Összesen: 27761 11 642 4 000 4 155 47 558 

 

 

3. Közvetett támogatások kimutatását az önkormányzat zárszámadási 

                          rendeletének … számú melléklete tartalmazza.  

4. Az önkormányzat 2011. év végén fennálló adósság állománya, annak lejárata, 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek megbontását 

a zárszámadási rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

5. Vagyonkimutatást az önkormányzat zárszámadási rendeletének 14. számú   

                melléklete tartalmazza. 

6. Az önkormányzat tulajdonában 1810 ezer forint Pannon-Víz  Zrt. részvény volt 2011. 

év végén. Az önkormányzat az elmúlt évben 303 ezer forint osztalékot kapott a 

mérlegben kimutatott részesedése után. 
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II. 

Specifikus rész 

a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

a) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 

A vagyoni helyzet alakulása 

 

M e g n e v e z é s 
Előző évi 

E Ft 

Tárgyévi 

E Ft 

Változás 

%-a 

  I. Immateriális javak 170 113 -33,53 

 II. Tárgyi eszközök 543831 643946 18,41 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 2705 2705  

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 21495 20695 -3,72 

A. Befektetett eszközök 568201 667459 17,47 

   I. Készletek    

  II. Követelések 3578 4775 33,45 

 III. Értékpapírok    

 IV. Pénzeszközök 3700 1089 -70,57 

  V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 407 469 15,23 

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7685 6333 -17,59 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 575886 673792 17,00 

    

 1. Tartós tőke 
38736 501038 1293,47 

 2. Tőkeváltozások 517042 22398 -76,33 

3. Értékelési tartalék    

  D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 
555778 623436 12,17 

I. Költségvetési tartalék 350 400 14,29 
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 II. Eredménytartalék     

  E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 350 400 14,29 

  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 9808 17262 75,99 

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6193 31536 509,22 

 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 3757 1158 -60,18 

  F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 19758 49956 252,84 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 575886 673792 17,00 

 

Az önkormányzat vagyona jelentősen növekedett 2010. évhez képest, melynek magyarázata: 

 Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezése, aktiválása 

 TIOP-os pályázat befejezése, aktiválása 

 Mobil színpad és tároló helyiség kialakítása és aktiválása 

 IKSZT beruházás elkezdése, folyamatban lévő beruházásként való aktiválás 

 Pénzeszközök ugyan jelentősen csökkentek, de nem beszélhetünk vagyon felélésről mivel 
beruházásokhoz, felújításokhoz használta fel az önkormányzat. 

 

 

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók 

 

M u t a t ó Előző év Tárgyév Változás 

Befektetett eszközök aránya     

100x
eszközÖsszes

eszközökBefektett
=            

(I/1.) 98,66 99,06 0,4 

Forgóeszközök aránya     

Forgóeszközök
= x100

Összeseszköz
                  

(I/2.) 1,33 0,94 -0,39 

Kötelezettségek aránya 

Kötelezettségek

Mérleg főösszege
x100  

(I/3.) 3,43 7,41 3,98 

Befektetett eszközök fedezete I.    (I/4.) 97,81 93,40 - 4,41 
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Saját tőke

Befektetett eszközök
x100         

Befektetett eszközök fedezete II.   

Saját tőke +  Hosszú lej. köt.

Befektetett eszközök
x100         

(I/5.) 99,54 95,99 -3,55 

Forgótőke, saját tőke aránya        

Forgótőke

Saját tőke
x100         

( I/6.) 3,55 8,01 4,46 

Tőkeerősség (saját tőke aránya) 

Saját tőke

Mérleg főösszge
x100  

( I/7.) 96,51 92,53 -3,98 

Saját tőke növekedési mutató      

Saját tőke

induló tőke
x100            

(I/8.) 1434,78 124,43 1310,35 

 

A kiszámolt mutatók alapján a következőket lehet elmondani: 

 A forgóeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva csökkentek, az önkormányzat 
pénzkészlete csökkent jelentős mértékben (2.468 ezer forinttal), a kötelezettsége viszont 
növekedtek 1.197 ezer forinttal (vevők és adósok állománya). 

 Saját tőke aránya is csökkent a befektetett eszközökhöz viszonyítva, mivel az 
önkormányzat 2011. év végén jelentős hitelállománnyal rendelkezett (hitel nagysága 
40.889 ezer forint) vagyis beruházásait nem saját forrásból, hanem idegen forrásokból 
(hitelekből) valósította. ez a csökkenés kihatással van mind  a befektetett eszközök 
fedezetére, valamint a tőkeerősség nagyságára is. 

 Saját tőke és az induló tőke nagymérvű változása a számviteli törvény változásából 
adódik.  

b) Pénzügyi helyzet értékelése 

 

 Az önkormányzat pénzügyi helyzete az előző évhez képest romlott. Pénzeszközei 
csökkentek, ezzel szemben hitelállománya jelentősen megnövekedett.  

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók 

 

M u t a t ó Előző évi Tárgyév Változás 

Hitelfedezeti mutató (I/12.) 57,77 15,14 -42,63 
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Követelések

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100  

Vevő - szállítóállomány összemérési mutató 

100  
állomány Szállítói

állomány Vevő
x  

(I/13) 
3,80 3,97 0,17 

Adósságállomány aránya 

Adósságállomány

Adósságállomány+ Saját tőke
x100  

(I/14) 1,96 6,15 4,19 

Likviditás alakulása 

 

M u t a t ó Előző évi Tárgyév Változás 

Likviditási gyorsráta mutató 

Likvid pénzeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
 

(I/10.) 59,74 3,45 -56,29 

Likviditási mutató 

Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100  

(I/11.) 124,09 20,08 -104,01 

 Az önkormányzat pénzügyi helyzete romlott az előző évhez, ezt javítani csak szigorú 
gazdálkodással lehet, illetve nem szabad az önkormányzatnak hosszú távú 
kötelezettségeket vállalnia, a már meglévő mellé (IKSZT). 
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2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz 

 Az önkormányzat törekedett az elmúlt évben arra, hogy egyéb aktív és passzív pénzügyi 

elszámolásait csökkentse. 

 Vevők és adósok állománya növekedett 

 Szállítói állomány is jelentősen nőt (GYŐR-SZOL, iskola gázszámlák) 

 Hosszúlejáratú kötelezettségeiből 2012. évet terhelő összeg 2.055 ezer forint 

 Kettő öt évnél hosszabb futamidejű kölcsönnel rendelkezik az önkormányzat, lejáratuk 

2024. 

  

3. Kiegészítés a mérlegben nem szereplő tételekhez 
 

 Az érték nélkül nyilvántartott eszközök vagyontárgyak mind az önkormányzatnál, mind 
intézményeinél fellelhetők, illetve selejtezésre kerültek az év végén. 

 Az önkormányzat rendelkezik néhány olyan kisértékű eszközzel, mely a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás tulajdona, ezek év végén szintén leltározásra kerültek. 

 Nyilvántartott követelésekkel kapcsolatosan az önkormányzat zárszámadási rendeletének 7. és 
8. számú mellékletei az irányadók. 

 

4. Ellenőrzés által megállapított jelentős összegű hibák miatti módosítások indoklása 
A Magyar Államkincstár által a 2011. évi költségvetési beszámoló befogadásra került, ezzel 

kapcsolatosan még nem volt felülvizsgálat. 

 

5. Európai Uniós támogatási programok értékelése 

 Az önkormányzat 2004. és 2005. évben részesült SAPARD támogatásban. Az 

önkormányzati elszámolást elfogadták és a beruházást 2011. januárjában lezártnak 

tekintették. 

 EMVA pályázaton belül valósult meg a temető előtti közpark kiépítése, az elszámolás 

megtörtént 2010. évben az önkormányzat a kért támogatást megkapta. Ezen keresztül 

valósult meg továbbá a mobil színpad beszerzése és a hozzá kapcsolódó tároló helyiség 

kialakítása 2011. évben. Az önkormányzat elszámolt, támogatási összeg megérkezett. 

 Folyamatban lévő beruházásként jelentkezik az IKSZT kialakítása, mely szintén EMVA 

pályázaton belül kerül megvalósításra. Az építkezéssel kapcsolatos költségek 2011. 

évben kifizetésre kerültek, pénz leigénylése megtörtént, melyet 2012. januárjában kapott 

meg az önkormányzat. 

 

 

1. Könyvvizsgálati kötelezettség 

Amennyiben az Áhsz., illetve más jogszabály előírása szerint az intézménynél (önkormányzatnál) 

a könyvvizsgálat kötelező, akkor 

 

a) erre a kötelezettségre a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és 
egyértelműen utalni kell, [Sztv. 88. § (8) bekezdés és az Áhsz. 40. § (11) bekezdés] továbbá 

 

b) a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló 
könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által 
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a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói 
szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat 
külön-külön összesítve. [Sztv. 88. § (9) bekezdés] 

 

c) Mivel az egyszerűsített költségvetési beszámolónak nincs kiegészítő melléklete, emiatt az 

önkormányzat a zárszámadás szöveges indoklásában tesz eleget jogszabályi kötelezettségének.  

 

III. 

 

Tájékoztató rész 

 

Az önkormányzatnak szóbeli megállapodása van a hivatalban kialakítandó pénztári helyiséggel, 

és ajtók cseréjével kapcsolatosan. A pénztári helyiség egy része már elkészült. 

Pénzügyi befektetéssel, sem hosszútávval, sem rövidtávúval nem rendelkezik az önkormányzat. 

Tartós betétet sem tudhat magáénak. 

Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadásait és bevételeit minimálisra szerette volna csökkenteni az 

önkormányzat.  

 Függő kiadások 152.757,- Ft, melynek túlnyomó részét a kincstár fele nyújtott forgótőke 
teszi ki. 

 Átfutó kiadások a dolgozókkal kapcsolatosan merülnek fel, mint fizetési előleg 133.333,- 
Ft, és intézményi kifizetés 182.668,- Ft. 

 Kiegyenlítő kiadása nincs az önkormányzatnak. 

 Függő bevételekként került nyilvántartásra a jóteljesítési biztosíték, többlet illeték 
befizetése, Vének önkormányzatának többlet hozzájárulása, valamint téves 
gépjárműadó utalás összességében 1.154.329,- Ft. 

 Kiegyenlítő bevétellel nem rendelkezik az önkormányzat. 
A szociális juttatásokról, valamint az első lakáshoz jutók támogatásáról külön táblázat került 

összeállításra a kiegészítő mellékletek között. 

  

Kiegészítő melléklet táblázatainak jegyzéke 

M e g n e v e z é s Táblázat száma 

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 

* Bruttó érték változása 

* Halmozott értékcsökkenés változása 

* Jelzálogra lekötött immateriális javak 

* Jelzálog lekötés időpontja 

 

1/a. sz. tábla 

1/b. sz. tábla 

1/c. sz. tábla 

1/d. sz. tábla 
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Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 

* Bruttó érték változása 

* Értékcsökkenés változása 

* Jelzálogra lekötött tárgyi eszközök 

* Jelzálog lekötés időpontja 

 

2/a. sz. tábla 

2/b. sz. tábla 

2/c. sz. tábla 

2/d. sz. tábla 

Beruházások állományváltozásával kapcsolatos adatok  3.  sz. tábla 

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének 

alakulása 

 

4. sz. tábla 

Befektetett pénzügyi eszközök változása  5. sz. tábla 

Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 6. sz. tábla 

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok 

* Határidőn túli követelések 

* Behajthatatlan követelések vevők szerinti bontásban 

 

7/a. sz. tábla 

7/b. sz. tábla 

Befektetett eszközök, készletek és értékpapírok értékvesztése 8. sz. tábla 

Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása 9. sz. tábla 

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, 

túlfizetésének alakulása 

 

10. sz. tábla 

Kimutatás a 200…. évi szociális támogatás tervezett és tényleges 

felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról 

   11. sz. tábla 

Kimutatás az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról     12. sz. tábla 

  

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 

1/a.  tábla 

a) Bruttó érték változása 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Alapítás-átszervezés akt. 

Értéke 
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Kísérleti fejlesztés akt. Értéke     

Vagyoni értékű jogok     

Szellemi termékek 7678 0 0 7678 

Immateriális javakra adott 

előleg 
    

Immateriális javak 

értékhelyesb. 
    

 

 

1/b. tábla 

b) Halmozott értékcsökkenés változása 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Alapítás-átszervezés akt. 

értéke 
    

Kísérleti fejlesztés akt. értéke     

Vagyoni értékű jogok     

Szellemi termékek 7508 57 0 7565 

Immateriális javakra adott 

előleg 
    

Immateriális javak 

értékhelyesb. 
    

 

1/c. tábla 

c) Jelzáloggal terhelt immateriális javak 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Vagyoni értékű 

jogok 

Szellemi 

termékek 

Egyéb 

immateriális 

javak 

Összesen 

Bruttó érték     

Értékcsökkenés     

Nettó érték     
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1/d. tábla 

d) Jelzálog lekötés időpontja 
 

Megnevezés 
Vagyoni értékű 

jogok 
Szellemi termékek 

Egyéb immateriális 

javak 

A jelzálog keletkezésének 

időpontja 
   

A jelzálog megszűnésének 

időpontja 
   

 

Az önkormányzatnak nincs jelzálogjoggal terhelt immateriális java. 

 

 

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 

2/a.tábla 

a) Bruttó érték változása 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

588710 78544 0 667254 

Gépek, berendezések, 

felszerelések  
18043 3939 0 21982 

Járművek 144 0 0 144 

Tenyészállatok 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 9274 25600 0 24874 

Beruházásra adott 

előlegek 
0 0 0 0 

Tárgyi eszközök 

értékhelyesbítése 

0 0 0 0 

Üzemeltetésre átadott 

eszközök 
27900 0 0 27900 

 

 

 



 32 

2/b. tábla 

b) Értékcsökkenés, értékvesztés változása  
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

59668 10795 0 70463 

Gépek, berendezések, 

felszerelések  
6397 3304 0 9701 

Járművek 115 29 0 144 

Tenyészállatok 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 

Beruházásra adott 

előlegek 
0 0 0 0 

Tárgyi eszközök 

értékhelyesbítése 
0 0 0 0 

Üzemeltetésre átadott 

eszközök 
6405 800 0 7205 

 

 

2/c. tábla 

c) Jelzáloggal terhelt tárgyi eszközök 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Ingatlanok 

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések 

Járművek Összesen 

Bruttó érték     

Értékcsökkenés     

Nettó érték     

 

2/d. tábla 

d) Jelzálog lekötés időpontja 
 

Megnevezés Ingatlanok Gépek, 

berendezések, 
Járművek 



 33 

felszerelések 

A jelzálog keletkezésének 

időpontja 
   

A jelzálog megszűnésének 

időpontja 
   

 

Az önkormányzatnak nincs jelzálogjoggal terhelt tárgyi eszköze. 

 

Beruházások állományváltozásai 

 

3. tábla 

 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Ingatlanok 

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések 

Járművek Összesen 

Nyitó érték     

Beruházások növekedése 

* új beszerzés, létesítés 
* használt eszköz beszerz. 
* térítés nélküli átvétel 
* egyéb növekedés 

    

Beruházások csökkenései 

* üzembe helyezés 
* eladás, átadás 
* térítés nélküli átadás 
* egyéb csökkenés 

    

Záró érték     

 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 

2011. december 31-én 
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4. tábla 

 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 

Alapítás átszervezés aktivált értéke 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 0 0 0 

Szellemi termékek 7678 7565 113 

Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 

Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 
667254 70463 596791 

Gépek, berendezések, felszerelések 21982 9701 12281 

Járművek 144 144 0 

Tenyészállatok 0 0 0 

Üzemeletetésre átadott eszközök 27900 7205 20695 

Összesen: 724958 95078 629880 

 

5. tábla 

 

Befektetett pénzügyi eszközök változása 
Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Egyéb tartós részesedés 1810 0 0 1810 

Tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 
    

Tartósa adott kölcsönök 895 0 0 895 

Hosszú lejáratú bankbetétek     

Összesen: 2705 0 0 2705 

 

 

Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 
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6. tábla 

 

Adatok ezer Ft-ban 

Nyitó 
Tárgyévi 

Záró 
Növekedés Csökkenés 

    

 

Az önkormányzat nem rendelkezik raktárral, ezért készletállománya sincs. 

 

 

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok 

7/a.  tábla 

 

a) A határidőn túli kintlévőségek alakulása, helyi adók  

 

Lejárt követelések 
Összeg (ezer Ft-ban) %-os megoszlás 

         -     30 napon belül 567 12,62 

 31    -      90 napon belül 856 19,05 

 91    -     180 napon belül 1363 30,33 

181   -     360 napon belül 758 16,87 

360 napon túli 949 21,13 

Követelések összesen (mérlegadat)  4493 100 % 

 

 

7/b.  tábla 

 

 

b) A határidőn túli kintlévőségek alakulása, vevők 
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Lejárt követelések 
Összeg (ezer Ft-ban) %-os megoszlás 

         -     30 napon belül   

 31    -      90 napon belül   

 91    -     180 napon belül   

181   -     360 napon belül   

360 napon túli   

Követelések összesen (mérlegadat)   100 % 

 

7/c. tábla 

c) Behajthatatlan követelések vevők szerinti bontásban 

 

Vevő megnevezése Leírt Fennálló 

Összesen  

E Ft 

%-os 

megoszlása 

Leírás 

indoklása 

      

      

      

      

Követelések   összesen: 0 0 0 0 0 

 

A képviselő-testület 2011. év folyamán nem minősítette egyik követelését sem behajthatatlannak.  
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Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 

értékvesztésének alakulása 

8. tábla 

 

Ezer forintban! 

Megnevezés 
Sor-

szám 

Nyitóadatok 
Tárgy- 

évben 

elszámolt 

érték-

vesztés 

Tárgyévben 

visszaírt/ 

kivezetett 

értékvesztés 

Záró adatok 

Bekerülési 

érték 

Elszámolt 

értékveszté

s nyitó 

értéke 

Bekerülési 

érték 

értékveszté

s záró 

értéke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Immateriális javakra adott előlegek 01             

Beruházásra adott előlegek 02             

Egyéb tartós részesedések 03 1810        1810    

Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok 04             

Tartósan adott kölcsönök 05 895        895    

Egyéb hosszúlejáratú követelések 06             

Befektetett eszközök összesen                  (01+…+06) 07 2705        2705    

Készletek 08             

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 09 178        282    

Adósok 10 3400        4493    

Rövid lejáratú kölcsönök 11             

Egyéb követelések 12             

Egyéb részesedések 13             

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

14             

Forgóeszközök összesen                          (08+…+14) 15 3578        4775    

Eszközök összesen                                       (07+15) 16 6283        7480    

 

 

9. tábla 

Bevételi előírások , befizetések hátralékok túlfizetések alakulása  

2011. december 31-én 

Bevételi jogcím 

2011. évi 

helyesbített 

előírás 

 (E Ft) 

Befizetés 

 (E Ft) 

Hátralék 

 (E Ft) 

Túlfizetés 

 (E Ft) 
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Ö S S Z E S E N      

Megjegyzés: A bevételekről vezetett analitikus nyilvántartásból töltendő ki ! 

 

10. tábla 

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása  

2011. december 31-én 

 

Bevételi jogcím 

2011. évi 

helyesbített 

előírás 

 (E Ft) 

Befizetés 

 (E Ft) 

Hátralék 

 (E Ft) 

Túlfizetés 

 (E Ft) 

Magánszemélyek 

kommunális adója 
2415 2065 362 6 

Vállalkozások kommunális 

adója 
0 0 0 0 

Iparűzési adó 16523 15631 1247 751 

Idegenforgalmi adó 0 0 0 0 

Építményadó 0 0 0 0 

Földbérlet SZJA 25 3 0 5 

Gépjárműadó 12130 9670 2420 23 

Pótlékok 574 341 463 4 

Bírság 1 0 1 1 

Egyéb bevételek 123 123 0 0 
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Talajterhelési díj 657 652 0 0 

Illeték 10 6 0 26 

Telekadó 0 0 0 0 

Ö S S Z E S E N  32433 28491 4493 816 

 

 

                                                                                                                            11. tábla 

 

Kimutatás 

a 2011. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak 

számáról 

 

Megnevezés 

Módosított 

előirányzat 

(E Ft) 

Felhasználás 

(E Ft) 

Támogatásban 

részesülők száma (fő) 

Rendszeres szociális segély 350 238 2 

RÁT 182 181 2 

BPJ, FHT 568 549 6 

Lakásfenntartási támogatás normatív 138 137 5 

Ápolási díj alanyi jogon 825 812 2 

Ápolási díj méltányossági jogon 274 212 1 

Átmeneti segély 218 214 30 

Temetési segély 180 180 9 

Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 

pénzbeli t. 
168 168 12 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300 42 2 

Természetben nyújtott átmeneti segély 1724 127 7 

Közgyógy ellátás 130 70 3 

Természetben nyújtott rendkívüli gyvt. 0 106 3 
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Önkormányzat által saját hatáskörben 

adott pénzbeli támogatás 
405 429 30 

Önkormányzat által saját hatáskörben 

adott természetbeni ellátás 
464 661 57 

Összesen 5926 4126 -- 

 

                                                                                                                              12. tábla 

Kimutatás 

a 201..-ben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról 

 

Sor-

szám 
Megnevezés Lakásvásárlás Lakásépítés 

Összesen 

(3+4) 

1 2 3 4 5 

1. Támogatottak száma (fő) 1 1 2 

2. Támogatás összege ( E Ft) 100 100 200 

3. Egy főre jutó támogatás 100 100 100 
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Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 

Ikrény Mikrotérség  

Gyermekjóléti Szolgáltatást 

Ellátó Intézmény, 9141 Ikrény Vasút sor 6.  

                Kisbajcs, Kossuth u. 1. 9062 Weisz Orsolya családgondozó Tel.: 20/213-3082 

e-mail: weisz.orsolya@gyorikisterseg.hu 

 

BESZÁMOLÓ A CSALÁDGONDOZÓ 2011 ÉVI  TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Kisbajcs 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 

szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja  

- a gyermek testi, lelki egészségének, 

- családban történő nevelkedésének elősegítését, 

- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 

- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

- illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 

 

Megnevezés 
Gondozott 

gyermekek száma 

Gondozott családok 

száma 

Alapellátásban 

történő gondozás 10 5 

Védelembevétel 1 1 
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Kisbajcson a 2011-es évben a gyermekjóléti szolgálat családgondozója alapellátás keretében  6 családból 10 

gyermeket gondozott. Az ő esetükben elég volt a rendszeres havi, illetve igény szerint gyakoribb 

kapcsolattartás segítő beszélgetés, információ nyújtás, tanácsadás formájában.  

 

Év közben egy családnál a gondozás eredményesnek bizonyult, velük megszűnt az együttműködés.  Egy 

fiatal év közben betöltötte a 18. életévét. 

A település lakóira az a jellemző inkább, hogy szívesebben fogadják a családlátogatást, mint hogy az 

ügyfélfogadási időben a hivatalban felkeressenek.  

 1 fiatalkorú áll védelembe vétel alatt, ő is együtt működik a gyermekjóléti szolgálattal. 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 

(halmozott adat) 

Megnevezés Száma 

Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásban 5 

Segítő beszélgetés 74 

Információnyújtás 18 

Hivatalos ügyekben való segítés 12 

Családlátogatás 55 

Védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezési 

értekezleten való részvétel 1 

Esetkonferencia megszervezése, lebonyolítása 0 

Szakmaközi megbeszélés 6 

Adományozás 3 

összesen 175 

 

Az esetek többségében az ügyfelek a hosszabb beszélgetések, tanácsadások után maguktól elintézik 

hivatalos ügyeiket, néhány esetben azonban szükség van arra, hogy a gyermekjóléti szolgálat is besegítsen, 

közvetítsen az ügyintézésben, főleg, ha Győrben kell valamit elintézni. 

2011-ben 1 alkalommal kellett védelembe vételi tárgyalást, illetve felülvizsgálati tárgyalást tartani. 

 Szakmaközi, jelzőrendszeri megbeszélésre rendszeresen sor kerül, itt a jelzőrendszer tagjaival 

megbeszéljük, megoldást keresünk az esetleges problémákra. A jelzőrendszeri tagokkal eredményes, jó az 

együttműködés. 2011-ben Kisbajcson új esetről nem érkezett jelzés a gyermekjóléti szolgálathoz. 
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Az igénybevevő gyerekek száma életkor  és nem  szerint ( alapellátás)  

Életkor 0-5 év 6-13 év 14-17 év 

Fiú 1 1 3 

Lány 0 2 3 

Összesen: 1 3 6 

 

 

Az igénybevevő gyerekek száma életkor  és nem  szerint ( védelembe vétel)  

 

Életkor 0-5 év 6-13 év 14-17 év 

Fiú 0 0 0 

Lány 0 0 1 

Összesen: 0 0 1 

 

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység kezelt probléma típusa szerint 

(egy gyermekhez több problématípus is tartozik!) 

Megnevezés Száma 

Anyagi( megélhetés, lakhatással összefüggő) 9 

Gyermeknevelési 3 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 1 

Magatartászavar, teljesítményzavar 2 

Családi konfliktus 5 

Szülők, vagy a család életvitele 1 

Szülői elhanyagolás 1 

Családon belüli bántalmazás 0 

 

Az alapellátásba került gyermekek főként anyagi (megélhetési),  gyermeknevelési, 

magatartás, tanulási, kapcsolati és beilleszkedési nehézségek, szülői elhanyagolás (iskolába nem járás) 

miatt kerültek, de előfordul  a szülők  életvitele illetve fogyatékosság miatti  alapellátásban történő 

gondozás. 
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Kisbajcs  település családgondozója folyamatosan kapcsolatot tart az 1997. évi  XXXI. Törvényben 

meghatározott jelzőrendszeri tagokkal, a pártfogói felügyelet képviselőivel, illetve győri középiskolák 

ifjúságvédelmi felelőseivel. A jelzőrendszer tagjai  rendszeresen beszámolnak a gyermekeket érintő 

eseményekről. 

   2011-ben Kisbajcs családgondozója szabadidős programokat is szervezett a helyi gyerekeknek. 

Szabadidős programokra a 4 településen a családgondozónak összesen 120.000 Ft állt rendelkezésére 

- mozi látogatás (4 településről jöttek a gyermekjóléti alapellátásban résztvevők) 

- közreműködés az iskolai kézműves táborban 

- közreműködés az óvodai „apák napján” 

- kirándulás  vonattal Tatára, várlátogatással, hajózással (4 településről jöttek a gyermekjóléti 

alapellátásban résztvevők) 

 

Kisbajcs, 2012. április 2. 

 

                                                                                                   Weisz  Orsolya sk. 

                                                                                                    családgondozó 
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Előterjesztés 5. napirendi ponthoz 

  

  

BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  KKIISSBBAAJJCCSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  GGYYEERRMMEEKKVVÉÉDDEELLMMII  FFEELLAADDAATTAAIINNAAKK    

22001111..  ÉÉVVII  EELLLLÁÁTTÁÁSSÁÁRRÓÓLL 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése szerint: „A 

települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az 

értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell 

küldeni a gyámhivatalnak.”  

 

Fentiekre hivatkozva az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról az alábbi 

beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

Előzmények: 

 

A Képviselő-testület legutóbb 2011. május 27. napján tartott ülésén tárgyalta meg a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület a 47/2011. (V.27.) számú határozatával a 

beszámolót elfogadta, és a tárgykörben különösebb feladatot nem határozott meg. 

 

A gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 

szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít az alábbi 

tartalmi elemekkel: 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, 
főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, 
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- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban 

részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák 
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való 
együttműködés tapasztalatai), 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások 
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, 
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 
5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a 

jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági 
intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 
működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és 
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 
prevenciós elképzelések). 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen 
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős 
programok, drogprevenció stb.). 

 

Az önkormányzat 2011-ben megalkotta az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2011.(III.09.) számú 

rendeletét, gyermekvédelmi feladatainak ellátása során e rendeletében foglaltak, valamint a vonatkozó 

hatályos jogszabályok szerint járt el. 

 

A rendelet céljaként megfogalmazottakat, így: 

 a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítése, 
 gondoskodás a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, 
 a hiányzó szülői gondoskodás pótlása, 
 a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének 

elősegítése, 
intézkedései során teljes mértékben figyelembe vette. 

A gyermekjóléti alapellátások keretében pénzbeli és természetbeni ellátást, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosít az önkormányzat. 

 

1. DEMOGRÁFIAI MUTATÓK 

 

Kisbajcs község lakosainak száma 2012. jan. 1-jén: 830 fő 
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0-2 éves 3-5 éves 6-13 éves 14-18 éves 

0-18 éves 
összesen 

Fiú  16 11 40 22 89 

Lány 12 11 29 13 65 

Összesen 28 22 69 35 154 

 

A születések száma: változó, 2011. évben: 8 

 

A születések adatai 1990-2011 között 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

21 14 12 23 8 11 10 5 11 6 2 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

11 8 9 8 11 8 11 7 6 16 8 

 

A község lakosainak száma 1990 óta 164 fővel emelkedett , összességében emelkedő tendenciát mutat. 

 

Lakónépesség száma 1990-2011 között  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

666 679 672 683 693 700 721 720 716 712 709 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

743 764 758 788 800 824 817 820 820 819 838 

 

 

 

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  

 

A támogatás folyósítását 5 család kérte, 11 gyermek részére. A támogatást egy év időtartamra állapította 

meg a jegyző, a támogatást átlagosan hónapokra vetítve 4 gyermek vette igénybe. A gyermekek száma 

életkor szerint 4 gyermek 7-14 év közötti, míg egy fiatal felnőtt kérte e támogatási fajta megállapítását. A 

kérelmezők majd mindegyike megfelelt a jogszabályi követelményeknek, elutasításra 3 gyermek esetében 

került sor, az egy főre jutó jövedelem nagysága miatt. Az önkormányzat erre a célra 168 ezer forintot 

fordított. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente 2 alkalommal részesülnek ún. 

egyszeri (pénzbeli) támogatásban. Ennek összege gyermekenként és alkalmanként 2011-ben 5.800,- Ft volt. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  
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Az Önkormányzat kérelemre, 6 gyermek részére állapított meg ilyen fajta támogatást. Az önkormányzat 

erre a célra 105 ezer forintot fordított.  

 

Szociális nyári étkeztetésben részesülő gyermek 2011. évben nem volt. 

 

Beiskolázási támogatás:   

 

A beiskolázási támogatást az önkormányzat az elmúlt évek gyakorlatához igazodva úgy oldotta meg, hogy a 

helyi általános iskolás gyermekek részére füzet-, és tanszercsomagot biztosított. A középiskolásokat és a 

felsőfokú tanulmányokat folytatókat az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt beiskolázási 

támogatásban nem tudta részesíteni. A szociálisan rászoruló felsőfokú tanulmányokat folytatók részére 

azonban, a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat (Bursa Hungarica) „A” típusú pályázat keretein 

belül 2 hallgatót havonta 5.000,-Ft, 6 hallgatót havi 4.000,-Ft, 2 hallgatót 3.000,-Ft, ösztöndíjjal segíti az 

önkormányzat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév. A feltéteknek 4 pályázat 

nem felelt meg (nem volt szociálisan rászorult a pályázó), ezért őket az önkormányzat nem támogatta.  

 

Étkezési térítési díj:    

 

A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5 család 11 gyermeke, valamint 1 

fiatal felnőtt vette igénybe. További kedvezményben részesült 2 család 6 gyermeke, akik már a normatív 50 

%-os kedvezményt igénybe vették. 

  

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 

Gyermekjóléti alapellátás: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében az önkormányzat társulás útján, 

(Ikrény önkormányzata gesztorságával) külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak 

megfelelő családgondozó (közalkalmazott) foglalkoztatásával Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézményt 

működtet. 

A szolgáltató a védőnői szolgálattal együttműködve térítésmentesen végzi gondozási, szervezési, 

megelőzési, jelzési stb. feladatait. Szakmaközi, jelzőrendszeri megbeszélésre rendszeresen sor kerül, itt a 

jelzőrendszer tagjaival együttesen keresik a megoldást az esetleges problémák megoldására. A 

jelzőrendszeri tagokkal eredményes, jó az együttműködés. Rendszeres kapcsolatot tart az óvodával és az 

iskolával, valamint a győri iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel, illetve a pártfogói felügyelet képviselőjével. A 

község nem mondható ún. „fertőzött” területnek. A gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban 
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anyagi jellegű, kevésbé jellemző a gyermeknevelési, ill. magatartás zavar. Előfordult a családi konfliktus is a 

veszélyeztetettségi okok között. Családjából kiemelt gyermek nincs a községben. Kisbajcs családgondozója 

2011. évben szabadidős programokat is szervezett a helyi gyermekeknek, úgy mint: mozi látogatás, 

kirándulás, s egyéb szabadidős helyi programokon való részvétel. 

Említést érdemel, hogy az iskolák még mindig nem teljes mértékben tesznek eleget a jelzőrendszerben 

betöltött szerepükből adódó kötelezettségeiknek, az igazolatlanul mulasztott tanórák számáról szóló 

értesítést rendszerint késve, vagy csak külön kérésre küldik meg. 

A szülők elleni szabálysértési feljelentésre azért, mert a gyermek igazolatlanul nem vesz részt a tanórákon, 

egy esetben került sor. 

 

Családban élő gyermekek napközbeni ellátása: 

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások 

közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

A gyermekek napközbeni ellátása a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelet, 

gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkezés biztosítását jelenti az óvoda, valamint az iskolai napközis 

foglalkozás keretében.  

A gyermekek óvodai ellátásának biztosítását az önkormányzat a Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában oldja 

meg Vének községgel közösen. A községben található iskolát a négy önkormányzat – Kisbajcs, Nagybajcs, 

Vének, Vámosszabadi – tartja fenn, s a községek iskoláskorú gyermekei többnyire ezt az intézmény veszik 

igénybe. Győr közelsége miatt Győrből is járnak ide gyermekek, de van néhány gyermek, akik győri 

általános iskolába járnak a szülők munkahelye miatt.  

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások 

közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

4. JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN TETT GYÁMHATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Védelembe vétel 

 

2011. évben, egy család 1 gyermekének védelembevételét fenntartottuk eredménytelenség miatt. A 

védelembe vételre hangsúlyosan az iskolai mulasztás miatt került sor.  

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

Ilyen irányú intézkedésre 2011. évben nem került sor. 
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5. A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI 

ELLENŐRZÉSEK 

 

2011. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala folytatott vizsgálatot 

a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyek (Kisbajcs, Vének) tárgyában. Az ellenőrzés a 2010. jan.1.-2011. 

szept. 15. között keletkezett, irattárba helyezett ügyekre terjedt ki.  A bekért ügyiratok vizsgálatát követően 

- a Gyámhivatal előírásának megfelelően- egy esetben a jogszabálysértő határozat módosítására került sor. 

 

6. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK 

 

Alacsony lélekszámú község lévén továbbra is fenn kell tartani a rendszeres kapcsolatot a Gyámhivatallal, a 

Gyermekjóléti Szolgáltatóval, valamint a Kisbajcs községben működő intézményekkel – óvoda, iskola, 

védőnő. Alapvetően a gyermekvédelem minden területén továbbra is a prevencióra kell helyezni a 

hangsúlyt. 

7. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAMRÓL 

 

A község képviselőtestülete ilyen programot nem kíván kidolgozni, mivel a községben a gyermek- és 

fiatalkorúak között nem jellemző a bűncselekmények elkövetése. 

 

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATA 

 

A községben működik a „Kisbajcs Baráti Kör”, melynek Alapszabálya nem tartalmaz konkrét célként 

gyermekekkel és az ifjúsággal kapcsolatos célokat, de szívügyének tekinti azt, és nem zárkózik el az óvodai 

alapfokú nevelés színvonalának emelése, valamint az ifjúság fejlődését elősegítő közösségi terek 

létrehozásának támogatásától. A Nefelejcs Közhasznú Alapítvány a Kisbajcsi Óvodásokért, valamint az 

”Együtt a Vörösmarty Iskoláért” Alapítvány szintén a községben élő, illetve intézményeinkbe járó 

gyermekek támogatását tűzte ki célul.  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Fentieket összegezve elmondható, hogy az önkormányzat biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályokban számára 

kötelezettségként előírt gyermekjóléti alapellátásokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett beszámolót megtárgyalni, továbbá a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…. /2012. (…...) határozat 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja, és tudomásul 

veszi. 

Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 

Határidő: 2012.05.31. 

Felelős: Tóthné Ács Ildikó körjegyző  

 

 

Kisbajcs, 2012. április 21. 

 

Tóthné Ács Ildikó 

körjegyző 
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Előterjesztés 6. napirendi ponthoz 

 

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(…..) önkormányzati rendelete 

a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának 

meghatározásáról szóló  

13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának 

meghatározásáról szóló 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet. 

 

2.§ 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

     

polgármester         körjegyző 

 

Kihirdetés napja: 2012. ………………. 

 

körjegyző 
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I N D O K O L Á S  

 

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-i ülésén alkotta meg – az akkor 

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, 

valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 13/2011.(XII.15.) önkormányzati 

rendeletét. 

Azonban a 2011. december 31-én kihirdetett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93.§-a 

a kihirdetés napján 23:00 órától az ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatásra vonatkozóan a 

vízgazdálkodásért felelős minisztert ruházta fel az ármegállapító hatáskör gyakorlásával. Ennek értelmében 

a Képviselő-testület nem jogosult 2012. január 1-től helyi rendeletben meghatározni ezen díjtételeket. A 

miniszteri rendelet kihirdetéséig és hatálybalépéséig átmeneti rendelkezésként a törvény 76.§ (1) 

bekezdésének b) pontja úgy szabályoz, hogy a víziközmű-szolgáltató jogosult meghatározott feltételek 

mellett az ár megállapítására (a víziközmű-szolgáltató a 2011.december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 

képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat). 

Így az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt, előírásait 2012. január 1-jétől nem lehet 

alkalmazni. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet megvitatni, 

és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kisbajcs, 2012. április 21. 

 

       Tóthné Ács Ildikó 

körjegyző 
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Előterjesztés 7. napirendi ponthoz 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. december 31-én hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 
Nvtv.), az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozóan új szabályozást tartalmaz a 2012. január 1-től 
részlegesen hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény is. Mindezek miatt aktuálissá vált az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I.29.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata.  

  

Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az állami vagyon mellett a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

vagyon is a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába 

sorolható: a már korában is létező törzsvagyon, illetőleg az üzleti vagyon körébe. A törzsvagyon közvetlenül 

a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja (5 § (2) bekezdés), 

minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. Az Nvtv. a törzsvagyonon belül új kategóriaként bevezeti a 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon fogalmát. Eszerint a helyi önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi 

távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító 

szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, 

közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. (5. § (3) bekezdés). 

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemek mellett az önkormányzati törzsvagyon 

részét képezik azon vagyonelemek, amelyeket törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (önkormányzati tulajdonban álló) vagyonná, valamint 

korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánít. 

Az önkormányzatoknak tehát lehetőségük van arra, hogy az önkormányzati törzsvagyon törvényben 

felsorolt elemeit – mind a forgalomképtelen, mind a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

tekintetében – helyi rendeletben bővítsék. 

Az Nvtv. 18. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek 

minősülő vagyonából rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, 

amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő nemzeti 

vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 
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A hivatkozott rendelkezés értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a helyi 

rendeletben forgalomképtelenné nyilvánított vagyonelemek körét. Amennyiben a vizsgálat 

eredményeképpen megállapítást nyer, hogy bármely vagyonelem nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonná minősítése indokolt, úgy a tárgykörben az érintett önkormányzatnak 

rendeletet kell alkotnia. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon fogalma a törvény szerint azon 

nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő 

megőrzése hosszú távon indokolt. Ezen vagyontárgyakat a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A Vagyonrendelet felülvizsgálatát teszik szükségessé az alábbiak is: 

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdése rögzíti a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon fogalmát. A 

korlátozottan forgalomképes vagyon tekintetében a jogszabály előírja, hogy a vagyonnal való rendelkezés 

feltételeit törvényben, illetőleg a helyi önkormányzat rendeletében kell szabályozni. 

A nemzeti vagyonra, azon belül az önkormányzati vagyonra vonatkozó törvényi változások alapján sor 

került az önkormányzat jelenleg hatályos vagyonrendeletének (1/2004. (I.23.)  rendelet) felülvizsgálatára. A 

megváltozott jogi környezet, az új vagyoni kategóriák miatt új vagyonrendelet alkotása vált szükségessé. 

 

INDOKOLÁS 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…...)önkormányzati rendeletéhez  az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozóan is új szabályozást 

tartalmaz, ennek megfelelően szükséges felülvizsgálni a hatályos Vagyonrendeletet. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…...)önkormányzati rendelete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

Igazodik a nemzeti vagyon, azon belül az önkormányzati vagyon és vagyongazdálkodás törvényi 

szabályozásának módosulásából adódó változásokhoz. 

 

Költségvetési hatása: Jelenleg nincs. 

Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs. 

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat vagyongazdálkodásának a megváltozott 

jogszabályi rendelkezésekhez történő igazítása. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: biztosítva 

- szervezeti: biztosítva 

- tárgyi: biztosítva 

- pénzügyi: biztosítva. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a Vagyonrendeletet a mellékelt 

rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. 

 

Kisbajcs, 2012. április 18. 

Tóthné Ács Ildikó 

  körjegyző
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Az Nvt. és a Mötv.  e rendelet alkalmazásához irányadó szabályai 

 

Nvt. 

 

1. § (1) E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: 

nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a 

követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti 

rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági 

tevékenységeit. 

(2) Nemzeti vagyonba tartozik: 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, 

c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi 

önkormányzatot megillető társasági részesedések, 

d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet 

jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, 

e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér, 

f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény szerinti kibocsátási egység és 

légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység, 

g) az állami fenntartású közgyűjtemények (muzeális intézmények, levéltárak, közgyűjteményként működő kép- 

és hangarchívumok, valamint könyvtárak) saját gyűjteményeiben nyilvántartott kulturális javak, 

h) a régészeti lelet, 

i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény szerinti 

nemzeti adatvagyon. 

2. § E törvény hatálya nem terjed ki az alábbi, nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemekre: 

a) az államháztartás körébe tartozó szervek és személyek pénzvagyonára, 

b) a követelésekre és a fizetési kötelezettségekre, 

c) a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok pénzvagyonára, valamint 

d) az 1. § (2) bekezdés i) pontja szerinti nemzeti adatvagyonra a 16. § (4) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel. 

 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) a 

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 
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ab) köztestület, 

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, 

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy, 

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint 

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik; továbbá 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 

bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

2. dolog: minden birtokba vehető dolog és a dolog módjára hasznosítható természeti erők; 

3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott 

tulajdon nem létesíthető; 

4. hasznosítás: a nemzeti vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen 

történő átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását ide nem értve; 

5. kincstári vagyon: a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a korlátozottan forgalomképes állami vagyon; 

6. korlátozottan forgalomképes vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, 

illetve - a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében - törvényben vagy a helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni; 
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7. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett 

közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 

biztosítását is; 

8. közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás: a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom; 

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság egy jogi személynek tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására és 

visszahívására, vagy 

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a 

szavazatok több mint ötven százalékával; 

10. működtetés: a nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedése, a nemzeti vagyon fenntartása, 

üzemeltetése, amely tevékenység - jogszabály vagy szerződés alapján - a nemzeti vagyon létrehozására, 

felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet; 

11. nemzeti vagyon használója: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerződés alapján, a helyi 

önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely 

jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló; 

12. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya 

alá nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában 

történő megőrzése hosszú távon indokolt; 

13. országos közút: az elsődlegesen gépjármű-közlekedésre szolgáló, szilárd burkolattal ellátott, hierarchikusan 

(gyorsforgalmi út, főút, mellékút) felépülő rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt, a 

települések helyi közúti hálózatai között, továbbá a helyi közúti hálózaton át el nem érhető vasúti, vízi- és 

légiközlekedési logisztikai csatlakozási pontokhoz közlekedési kapcsolatot teremtő közút; 

14. osztott tulajdon: olyan tulajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezőt és nem a föld 

tulajdonosát illeti meg; 

15. rádióspektrum: a rádióhullámok frekvenciatartománya; 

16. többségi befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság egy jogi személyben a szavazatok több mint 50%-ával vagy meghatározó befolyással 

rendelkezik; 

17. tulajdonosi joggyakorló: aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult; 

18. üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári 

vagyonba, az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba; 

19. vagyonkezelő: 

a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

aa) költségvetési szerv, 

ab) helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
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ac) önkormányzati intézmény, 

ad) köztestület, 

ae) az állam, az aa)-ac) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezet, 

af) az ae) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

ag) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy. 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

ba) önkormányzati társulás, 

bb) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, 

bc) köztestület, 

bd) az állam, a helyi önkormányzat, a ba)-bb) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 

100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. 

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége 

ellátásához szükséges nemzeti vagyon tekintetében. 

(2) Az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjában, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában 

foglaltakról cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkozni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés 

semmis. 

(3) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező 

számára az (1) bekezdés 9. pont a) vagy b) alpontja szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A 

befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a 

jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (a továbbiakban: köztes vállalkozás) megillető 

szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazatával. Ha a 

köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell 

figyelembe venni. 

 

 

II. Fejezet 

A nemzeti vagyon fogalomkörébe tartozó egyes vagyontípusok 

2. Az önkormányzati vagyon 

5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a 

kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet 

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon), 
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c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg. 

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi 

távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító 

szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú 

vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben 

meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. 

3. A nemzeti vagyon megőrzése és védelme 

6. § (1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - a (2) és (3) 

bekezdésben és a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon 

alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

Ezen tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak 

teljes terjedelme tekintetében fennáll. 

(2) A természetes előfordulási helyükről kitermelt, kinyert, a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

vagyon feletti tulajdonjog ágazati törvényben meghatározott módon szerezhető meg. A föld alatti gáztárolóban, 

mint természetes előfordulási helyén lévő szénhidrogén tulajdonjoga - ágazati törvényben meghatározottak 

szerint - a kitermelést megelőzően is megszerezhető. 

(3) A 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában valamint az 5. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott vizekben 

élő halakra, más hasznos víziállatra és növényekre az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. 

(4) A 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon e törvény 

erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével 

- terhelési tilalom alatt áll, azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

 

(5) Törvényben, kormányrendeletben vagy - a helyi önkormányzati vagyon tekintetében - a helyi 

önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 

meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon 

létesítésének tilalma alatt áll. 

(6) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonba nem tartozó vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti - állami 

vagyon tekintetében kincstári vagyonként, a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törzsvagyonként - 

korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősül. 

 

III. Fejezet 

A nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás 
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4. A vagyongazdálkodás alapelvei 

7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal 

felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az 

önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 

mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény 

rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan 

gazdasági társaságban, amely vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem 

átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés 

esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése 

érdekében. 

(2) Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági 

társaság, vagy annak valamely tagja az állam vagy a helyi önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést 

követően válik nem átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági 

szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre 

vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 

(3) Az a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi 

befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése 

alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhet 

részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható. Nem átlátható szervezetben 

öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a 

helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság köteles 

haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében. 

(4) Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság 

alapított, vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi 

önkormányzat e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, az állam vagy a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a 

gazdasági társaság e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 

(5) Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan 

gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat e törvény szerinti többségi 

befolyással rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, azon társaság, 

amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági 

szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre 

vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 

(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, 

amelynek ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok 

kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat. 

(7) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e 

törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását kérni a 

legfőbb szerv döntése előtt a következő kérdésekben: 

a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, 
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b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása. 

(8) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 

együttesen legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgazdálkodási tevékenységet 

végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -, csak nonprofit többségi állami vagy önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságot alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést. 

(9) A (8) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági 

társaságban nem szerezhet részesedést. 

9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles 

készíteni. 

(2) A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. A 

helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 

vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

10. § (1) A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték 

nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható 

meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A 

nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - 

nyilvánosak. 

(2) A tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való 

gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját, továbbá, amennyiben megállapításai az 

Állami Számvevőszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

5. A nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása 

11. § (1) A vagyonkezelői jog az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel vagyonkezelési szerződéssel jön 

létre. A nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel, 

továbbá a 12. §-ban foglaltak szerinti korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-af) 

alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyekkel köthető, és a vagyonkezelői jog kizárólag általuk 

gyakorolható. 

(2) A nemzeti vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot alapító szerződés a 12. §-ban foglaltak szerinti 

korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában 

felsorolt személyekkel köthető és a haszonélvezeti jog kizárólag általuk gyakorolható. 

(3) A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül 

köthető. 

(4) A vagyonkezelési vagy haszonélvezeti jogot alapító szerződés e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a 

vagyonkezelő vagy a haszonélvező a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont ae) vagy af) alpontjában, illetve b) alpont 

bd) vagy be) alpontjában meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik. A vagyonkezelési vagy 

haszonélvezeti jogot alapító szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a 3. § (1) bekezdés 19. pont 

a) alpont ae) vagy af) alpontjában, vagy b) alpont bd) vagy be) alpontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi 

szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. 

(5) A vagyonkezelői jog kivételesen törvényben történő kijelöléssel, a törvényben megjelölt - a 3. § (1) 

bekezdés 19. pontjában felsoroltak körébe tartozó - személyekkel, vagy a törvényben egyedileg meghatározott 

jogi személlyel jön létre. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon, a 2. 

mellékletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, valamint az 

állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége tekintetében a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) 

alpont aa)-af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyeken kívül kijelölés nem alkalmazható. 
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(7) Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog - ha a törvény másként nem rendelkezik - az adott 

törvényben meghatározott feltételek teljesülésének, ennek hiányában a törvény hatálybalépésének napján 

keletkezik. A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a tulajdonosi joggyakorlóval megkötött 

vagyonkezelési szerződés tartalmazza. 

(8) A vagyonkezelőt - ha jogszabály másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a 

tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési 

kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más 

dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a 

(9) bekezdésben foglalt kivétellel nem ruházhatja át és nem terhelheti meg. 

(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható 

szervezettel köthető. 

(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben 

vállalja, hogy 

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - 

kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

(12) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval 

közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

A 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától 

eltérő változást a nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a 

hasznosításba adót megillető, valamint a (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött 

szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási 

okként rögzíteni kell. 

(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat 

ellátásához szükséges mértékben. 

6. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei 

12. § (2) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér létrehozása és működtetése - 

a földi kiszolgálási tevékenység kivételével - a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és 

fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló 

létesítményekkel együtt, 

c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás, 

d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése, 

e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése, 
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f) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - 

vizek, közcélú vízi létesítmények működtetése. 

(3) Az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának időleges jogát a (4)-

(12) bekezdésben meghatározottak kivételével kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon 

engedheti át. 

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények használata másnak nem 

engedhető át. A Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények őrzésére, szállítására, tárolására kizárólag az állam és 

költségvetési szerv jogosult külön jogszabályban rögzített feltételek szerint. 

(5) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti dolgok birtoklása, használata, hasznai szedésének joga kitermelésük 

nélkül, természetes előfordulási helyükön - a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - másnak nem 

engedhető át. 

(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magába foglaló pályahálózat, vagy olyan vasúti 

pályahálózat működtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag 

az állam vagy az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja (részvényese) az állam. 

(7) A kizárólagos állami tulajdonban vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek, 

csatornák, tározók tulajdonosaként az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető halászati jog nem minősül 

az (1) és (2) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek. 

(8) Az (1) bekezdés a)-g) pontjában és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint 

gyűjtőfogalmak keretein belüli azon tevékenységcsoportok, amelyek az e törvény hatálybalépésekor hatályban 

lévő egyes ágazati törvénybeli rendelkezések szerint koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés 

megkötése nélkül is folytathatók, e törvény hatálybalépését követően is koncessziós pályázat kiírása vagy 

koncessziós szerződés megkötése nélkül folytathatók. E törvény hatálybalépését követően az (1) bekezdés a)-g) 

pontjában, és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint gyűjtőfogalmak keretein 

belül egyes további tevékenységtípusok folytatását koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés 

megkötése nélkül kizárólag e törvény teheti lehetővé. Nem szükséges továbbá koncessziós pályázat kiírása vagy 

koncessziós szerződés kötése közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus által eltérően szabályozott 

tevékenységek körében. 

(9) Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint a helyi önkormányzat a törzsvagyonában lévő víziközmű-

létesítmények létrehozásáról és működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül a következő módokon 

is gondoskodhat: 

a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a 

munkavállalói résztulajdont, 

b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos 

közös részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont. 

(10) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység gyakorlásának joga koncessziós szerződés 

megkötése nélkül kizárólag a (12) bekezdésben felsorolt személyeknek, szerveknek, valamint a (12) bekezdés a) 

és b) pontjában felsorolt személyek közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet 

részére engedhető át és kizárólag általuk gyakorolható. 

(11) Az (1) bekezdés k) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kizárólagos gazdasági 

tevékenység gyakorlásának joga - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokra figyelemmel - 

törvényben szabályozott módon másnak átengedhető. 

(12) A (4)-(6) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével, valamint a (7)-(11) bekezdésben 

meghatározottakon kívül az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának 

időleges joga koncessziós szerződés megkötése nélkül kizárólag 
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a) az állam, 

b) a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás, 

c) költségvetési szerv, 

d) önkormányzat intézmény, 

e) az a)-d) pont szerinti személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

vagy 

f) az e) pontban megjelölt gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet részére 

átengedhető és kizárólag általuk gyakorolható. 

(13) Koncessziós szerződés természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. 

(14) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására - a (12) bekezdés alapján - fennálló jogosultság e 

törvény erejénél fogva megszűnik, ha a jog gyakorlójának (12) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott 

tulajdonosi szerkezete megváltozik. A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására vonatkozó jog 

megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a (12) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározottaktól eltérő 

tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. 

7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében 

törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 

tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 

(3) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon 

lehet. 

(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam 

kivételével - eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 

évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 

(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon - az állam által történő tulajdonszerzést kivéve - e törvény 

erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő 

feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő leteltét követően a 

tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. 

(7) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző fél a célhoz kötött 

hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az átadási 

megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori 

jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott 

határidőig az állam vagy a helyi önkormányzat részére megfizetni, és a jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek 

elmulasztása esetén a vagyont átadó szervezet a szerződéstől azonnali hatállyal eláll. 

14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami 

feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül 
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szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az 

államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön 

törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem 

rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 

szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

kézbesítésétől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal az állam nevében. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény 

szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő 

elővásárlási jogát követi. 

15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis. 

 

IV. Fejezet 

A külön törvényekben szabályozott vagyoni elemek 

c) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény, 

állapítja meg. 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

17. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és 
kötelezettségeket e törvény rendelkezései nem érintik. Az e törvény hatálybalépése előtt létrejött szerződések 
időtartamának e törvény hatálybalépését követően történő meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minősül. 

 

 

Új Ötv. 

 

VI. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 

Az önkormányzati vagyon 

106. § (1) 

(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból 

áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. 

107. § A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és 

terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok 

gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 
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108. § A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai 

szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. 

109. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról 

szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot 

létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő 

önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel 

létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. A vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi 

szerkezetében történő tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben 

meghatározottak az irányadók. 

(2) A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet 

vagyonkezelési szerződést. 

(3) A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A 

vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának 

és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. 

(4) A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 

vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 

(5) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a 

műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az 

illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a 

vagyonkezelői jog létesítéséhez. 

(6) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt 

értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő 

mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele 

az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben 

részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig 

elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú 

lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő 

értékcsökkenés összegéig áll fenn. 

 

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve 

közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen 

elhatárolható legyen. 

(8) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden 

közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására 

és okirat bemutatására. 

(9) A vagyonkezelői jog létesítése nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben központi 

költségvetési többlettámogatási igényt. 

(10) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződést rendkívüli 

felmondással akkor szüntetheti meg, ha 
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a) a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonkezelési szerződésben 

előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 

b) a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy 

felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a 

vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, 

és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

(11) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelésbe adása illetékmentes. 

(12) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a 

vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz. 

110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott 

módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos 

vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves 

zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. 

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, 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. 

 

143. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: 

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: 

i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a 
vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (…...)önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (2) 
bekezdésében és 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed  

a) Kisbajcs Község Önkormányzatára, annak szerveire, az Önkormányzat által alapított, illetve 
tulajdonosi irányításával működő költségvetési szervekre, ide értve a körjegyzőség hivatalát is 
(továbbiakban: intézmények);  
b) az önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő:  

 ingatlan és ingó dolgokra;  
 vagyoni értékű jogokra;  
 gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre;  
 pénzvagyonra, valamint az értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon).  

(2) A rendeletben foglalt értékhatárokat nettó értékként kell értelmezni.  
 

Az önkormányzati vagyon 
 
2.§ (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, 
forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, 
forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a rendelet 
3. számú melléklete tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.  
(5) A Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes, vagy az üzleti vagyonelemek közé történő 
besoroláskor figyelembe veszi az Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.  
 

Vagyonnyilvántartás 
 

3.§ (1) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást vezetni.  
 
 

Az önkormányzati vagyonkezelők 
 
4. § (1) Az önkormányzat vagyonkezelői: a Körjegyzőség Hivatala, az önkormányzat által alapított, illetve 
tulajdonában álló intézményei (továbbiakban: vagyonkezelő szervek).  
(2) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásra az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelő 
szervek részére a Képviselő-testület határozatával történik. A határozat mellékletében fel kell sorolni a 
kezelésbe adott ingatlan vagyon legfőbb jellemzőit (helyrajzi szám, terület, az ingatlan rendeltetése, az 
ingatlanban található helyiségek, az ingatlan műszaki állapota, nyilvántartott értéke stb.) A kijelölt 
vagyonkezelő szerv vezetőjével a vagyonkezelésre vonatkozó megállapodást kell kötni. Ezekkel kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket a vezető munkaköri leírásának is tartalmaznia kell.  
(3) A vagyonkezelő szerv a kezelésében (használatában) lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat 
kötelező feladatainak a sérelme nélkül – a hatályos jogszabályok, és e rendelet keretei között gazdálkodik.  
 

Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon hasznosítása, tulajdonjogának átruházása 
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5.§ (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében nettó 500 000 forint értékhatár 
feletti nemzeti vagyont hasznosítani, továbbá a tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet, a képviselő-testület által kitűzött, illetve elismert cél, vagy 
feladat, továbbá funkció kikötése mellett.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzeti vagyont csak 6 hónapnál nem régebbi, független értékbecslő által 
készített forgalmi értékbecslés alapján lehet átruházni.  
(3) Ha rendelkezésre áll 3 évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés, annak felülvizsgált változata is 
elfogadható.  
(4) Az Önkormányzat tulajdonát képező nettó 500 000 forint piaci értéket meg nem haladó nemzeti 
vagyont hasznosítani, továbbá tulajdonjogát átruházni csak a piaci érték meghatározását követően lehet a 
képviselő-testület által kitűzött, illetve elismert cél, vagy feladat, továbbá funkció kikötése mellett.  
(5) A versenyeztetési eljárást jelen rendelet 5. számú melléklete szerint kell kiírni és lefolytatni.  
(6) Pályázatot kell kiírni a képviselő-testület által kitűzött, illetve elismert cél vagy feladat önkormányzat 
számára legkedvezőbb feltételekkel történő elérése, illetve teljesítése érdekében.  
(7) Árverést kell kiírni az előírt feltételek teljesítése mellett a legmagasabb ár elérése érdekében.  
 

Felajánlott vagyon elfogadása 
 

6.§ (1) Ha valamely vagyonról az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek javára lemondtak 
(Ptk-ban szabályozott jogcímek alapján: öröklés, ajándékozás, ellenszolgáltatás nélküli, stb.), ezt a 
lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, és a 
felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület hozzájárult. Ha a Képviselő-testület a felajánlott 
vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a felajánlott vagyont elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását 
is meghatározza.  
(2) A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás költségeit az 
önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének 
meghatározásakor az ellenszolgáltatás nélkül felajánló akaratát figyelembe kell venni.  
(3) A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon  
- olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára használható, 
vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,  
- olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz), melynek ismert terhei elérik, vagy 
meghaladják a hagyaték értékét.  
 

Követelések kezelése 
 

7.§ (1) Az önkormányzat és szerve - kis összegű követelések kivételével - csak az alábbi esetekben mondhat 
le részben vagy egészben követeléséről:  
a.) csőd egyezségi megállapodásban;  
b.) bírói egyezség keretében;  
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül 
meg;  
d.) végrehajtás során, ha a követelés nem, vagy csak részben térül meg;  
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető;  
f.) hitelt érdemlően bizonyított, hogy a követelés kötelezettje nem lelhető fel.  
(2) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani 
(a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek 
szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület-használati díjból és munkavállalókkal szembeni 
követelésekből származnak.  
(3) A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal 
dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.  
 

Építési telkek 
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8. § (1) A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt építési telkek elidegenítése esetén beépítési 
kötelezettséget kell előírni.  
(2) A beépítési kötelezettség időtartama az ingatlan birtokba adásától számított 4 év.  
(3) A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékául az adásvételi szerződésben az önkormányzat 
javára fennálló visszavásárlási jogról, valamint kötbér kikötéséről kell rendelkezni.  
(4) A visszavásárlási jogot a vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg be kell jegyeztetni az ingatlan-
nyilvántartásba.  
(5) A beépítési kötelezettség teljesítése jogerős használatbavételi engedéllyel igazolható.  
(6) Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az önkormányzat élhet a 
visszavásárlási jogával.  
(7) A visszavásárlási ár az eredeti vételárral azonos, azzal azonban, hogy a visszavásárlás időpontjában a 
már megkezdett beruházás következtében előállott értékváltozásokat figyelembe kell venni. Jelen 
rendelkezés nem alkalmazható a telekár növekedésre.  
(8) Amennyiben a vevő az építkezést megkezdte, de azt határidőre nem fejezte be, egy alkalommal további 
12 hónapra kérheti a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítását, legkésőbb a határidő 
lejártának napjáig.  
(9) Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségét határidőre nem teljesítette, és az Önkormányzat a 
visszavásárlási jogát nem érvényesítette vagy érvényesíthette, a vevő a beépítési kötelezettség lejártát 
követő naptól kezdődően a jogerős használatba vételi engedély megszerzésének napjáig kötbért köteles 
fizetni az Önkormányzat részére, melynek mértéke 100,-Ft/nap. A kötbér kikötéséről az adásvételi 
szerződésben rendelkezni kell.  
 

Mezőgazdasági földterületek haszonbérlete 
 

9. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok mezőgazdasági haszonbérletbe adhatóvá 
nyilvánításáról a képviselő-testület dönt.  
(2) A mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok haszonbérletbe adása jogszabályokban foglalt feltételekkel 
határozott időre szólhat, mely legalább 1 és legfeljebb 5 év, a képviselő-testület döntésének függvényében.  
(3) A haszonbérletbe adható mezőgazdasági művelésű ingatlanok jegyzékét, - amely tartalmazza az ingatlan 
helyrajzi számát, művelési ágát, jellemzőit és a bérletre vonatkozó speciális kikötéseket – a Körjegyzőség 
Hivatalának hirdetőtábláján közszemlére kell tenni, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján meg kell 
hirdetni.  
 

A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások lebonyolítási rendjének szabályozása 
 

10. § (1) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés 
megalapozottsága érdekében ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni:  
a) építési beruházás esetén nettó 500.000,-Ft becsült értéket,  
b) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén nettó 300.000,-Ft becsült értéket meghaladó 
beszerzésekre vonatkozóan.  
(2) Az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt.  
(3) Az ajánlatkérési eljárás az ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Az ajánlatkérési felhívást a 
polgármester írja alá és teszi közzé. Az ajánlattételi felhívást Kisbajcs község hivatalos honlapján kell 
közzétenni, azt közvetlenül meg lehet küldeni legalább három lehetséges ajánlattevőnek is.  
(4) Az ajánlattételi felhívást úgy kell megjelentetni, hogy az ajánlatok beadására legalább 7 munkanap álljon 
rendelkezésre.  
(5) Amennyiben előre nem látható okból sürgős beszerzésre van szükség, az ajánlattételi felhívást a 
közzétételen kívül közvetlenül meg kell küldeni legalább három lehetséges ajánlattevőnek is, ebben az 
esetben az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt, és határozza meg az ajánlattételre 
felhívandók körét.  
(6) Az ajánlatokat írásban kell benyújtani.  
(7) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a szakmai javaslat alapján a döntést a képviselő-testület, 
polgármester hozza meg.  
(8) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén az ajánlattételi felhívásban meg kell jelennie jelen 
rendelet 6. számú mellékletében foglalt kötelező tartalmi elemeknek.  
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Záró rendelkezések 
 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbajcs Község Önkormányzatának az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I.23.) önkormányzati 
rendelete.  
 

polgármester    körjegyző 
 
 
  
Kihirdetve: 2012. ………..  
 
 

körjegyző  
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1. sz. melléklet 

TÖRZSVAGYON (FORGALOMKÉPTELEN) 
 

Belterület 
Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 

1.   Autóbuszváró   /   
2.  Járda   /  
3.  Csapadékvíz-elvezetés   /  
4.  Játszótér 12/ 2414 
5.  Rákóczi u. 28/1 1207 
6.  Rákóczi u. 28/2 2653 
7.  Hunyadi u. 34/ 4695 
8.  Béke u. I. 42/ 1402 
9. Béke u. II. 57/3 2379 
10. Járda 57/7 156 
11. Béke u. III. 58/ 911 
12.  Közterület 60/2 306 
13.  Névnélküli u.  65/ 2881 
14. Árpád u. 86/ 4111 
15.  Névnélküli u.  150/4 357 
16.  Kossuth u. 150/5 11404 
17.  Jókai – Szavai u. 154/3 2864 
18.  Út 155/12 165 
19.  Névnélküli u. 174/3 481 
20. Névnélküli u. 183/ 939 
21.  Járda (Arany J. u.) 184/4 1281 
22.  Gyalogút 184/7 164 
23.  Közterület 185/3 789 
24. Közút 207/9 4459 
25. Játszótér – Szőgye 304/4 1824 
26. Petőfi u. buszváró 321/ 2922 
27. Közterület 324/1 111 
28. Táborhely u. 336/21 2111 
29. Közterület 336/28 11 
30. Járda 343/4 446 
31. Bárány köz 343/5 906 
32.  Töltéssor 352/ 2468 
33. Árok 412/ 1931 
34. Közterület 511/ 5632 
35. Kismező u. – Új u. 523/2 12636 
    
    
 
Külterület: 
36. 

 
 
Saját haszn. út 

 
 

07/ 

 
 

1636 
37. Saját haszn. út 010/ 2129 
38. Saját haszn. út.  011/ 1152 
39. Saját haszn. út 012/4 5387 
40. Saját haszn. út  013/ 1140 
41. Út 017/8 8244 
42. Saját haszn. út 018/ 2800 
43. Saját haszn. út 028/3 2185 
44. Saját haszn. út 035/2 684 
45. Árok 038/1 4470 
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46. Árok 038/2 1914 
47. Árok 038/3 1700 
48. Saját haszn. út 042/ 3075 

49. Saját haszn. út 044/ 3212 
50. Saját haszn. út 045/8 759 
51. Saját haszn. út 048/ 2700 
52. Árok 056/1 201 
53. Árok 056/2 726 
54. Árok 056/3 555 
55. Saját haszn. út 061/ 3161 
56. Saját haszn. út 066/ 7485 
57. Saját haszn. út 070/ 1314 
58. Út 073/20 144 
59. Út 073/24 713 
60. Út 078/4 17708 
61. Árok 082/1 690 
62. Út 090/ 4321 
63. Saját haszn. út 093/1 5104 
64. Saját haszn. út 0100/2 156 
65. Saját haszn. út 0102/ 7731 
66. Saját haszn. út 0103/35 4999 
67. Saját haszn. út 0105/2 1026 
68. Saját haszn. út 0105/3 494 
69. Saját haszn. út 0105/4 1134 
70. Saját haszn. út 0118/2 26748 
71. Út 0123/25 459 
72. Közút 0124/2 832 
73. Saját haszn. út 0126/2 3052 
74. Saját haszn. út 0144/ 1690 
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2. számú melléklet 
 
 

NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ NEMZETI VAGYON 
 

Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 
    
1.  Ravatalozó - Szőgye   /  0 
2. Ravatalozó és 

Emlékpark 66/ 877 
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3. számú melléklet 
 
  

TÖRZSVAGYON (KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES) 
 

Belterület  
Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 

1.  Szennyvízhálózat   /  0 
2. Ivóvízvezeték   / 0 
3.  Ivóvízvezeték (Rákóczi 

és Béke u.) 
  / 0 

4. Községháza + Posta + 
Buszváró 

110/ 1920 

5. Szolg.lakás + KMB 
iroda 

112/4 1069 

6. Óvoda 134/ 1302 
7. Orvosi rendelő és 

lakás 
174/8 1885 

8. Általános iskola 207/8 25596 
 
 
Külterület: 

   

9.  Szeméttelep 039/16 1500 
 
    
    
    
 



 78 

4. számú melléklet  
Üzleti vagyon (forgalomképes) 

 
Belterület  

Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 
1.  Mocsár 87/1 5543 
2.  Beépítetlen terület 87/3 1191 
3.  Beépítetlen terület 112/3 1332 
4.  Beépítetlen terület 185/2 85 
5.  Beépítetlen terület 207/10 7282 
6.  Beépítetlen terület 344/5 550 
7.  Beépítetlen terület 403/ 1643 
8.  Beépítetlen terület 405/ 678 
9.  Lakóház – Imaház 409/ 1422 
10.  Beépítetlen terület 410/ 1579 
11.  Vízállás 504/ 670 
12.  Vízállás 510/ 338 
13.  Vízállás 521/ 490 
14. 
 
 
 

Vízállás 522/ 550 
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5. sz. melléklet 

 
PÁLYÁZTATÁSI ÉS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

I. A PÁLYÁZTATÁS RENDJE 
 

1) A pályázati felhívás nyilvános, vagy zártkörű lehet.  
2) Zártkörű pályázatot kell kiírni, ha a nyilvános pályázat a település közérdekét sérti, továbbá ha 
teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak.  
3) A nyilvános pályázati felhívást Kisbajcs község hirdetőtábláin, honlapján és a nyomtatott médiákban kell 
meghirdetni.  
a) 30 millió forint forgalmi értékhatár alatt legalább a megyei napilapban,  
b) 30 millió forint és e feletti forgalmi értékhatár esetében legalább a megyei és egy országos napilapban.  
4) A zártkörű pályázati felhívásról a meghívott ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül kell tájékoztatni.  
5) A kiíró olyan adatokat tartalmazó ajánlatokat is kérhet, melyekből meg tudja állapítani, hogy az 
ajánlattevő teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és pénzügyi 
helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt kötelezettség teljesítésére.  
6) A pályázati kiírás elkészítéséről, a pályázat meghirdetéséről és a pályázati eljárás szabályszerű 
lebonyolításához szükséges egyéb feltételek biztosításáról a Körjegyzőség Hivatala / külső szakértő 
gondoskodik.  
7) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázati eljárás alapjául szolgáló cél, illetve feladat, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségek 
pontos meghatározását, ideértve annak műszaki, kereskedelmi, jogi feltételeit is,  
b) a teljesítés helyét és legkésőbbi határidejét,  
c) az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket,  
d) az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az elbírálásra vonatkozó időpontokat 
és szempontokat.  
e) pályázati biztosíték fizetésére vonatkozó feltételeket.  
8) A pályázati felhívásban meg kell jelölni az ajánlatok elkészítéséhez rendelkezésre bocsátandó 
dokumentáció beszerzésének helyét és feltételét.  
9) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot a felhívásban úgy kell meghatározni, hogy a felhívás 
közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok között legalább harminc nap különbség 
legyen.  
10) A pályázati kiírás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonható, amelyet a felhívással 
azonos módon kell közzétenni.  
11) A kiírás visszavonása esetén - ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében 
történt - az ellenérték visszajár, az ajánlattevők pedig a dokumentáció visszaadására kötelesek.  
12) A pályázati felhívásra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát 
különösen:  
a) a pályázatban kiírt feltételekre, azok megvalósításának határidejére,  
b) az igényelt esetleges ellenszolgáltatásra.  
13) Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő 
a nevének, az általa igényelt ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a nyilvánosságra hozatalát 
nem tilthatja meg.  
14) Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, és fel kell tüntetni az adott pályázati kiírásra utaló jelzést.  
15) Az ajánlattevő az ajánlathoz - a pályázati kiírásban közölt - elbírálási időpontot követő harminc napig 
kötve marad, kivéve, ha az elbírálási időpontban valamelyik ajánlattevővel a szerződés létrejön, vagy egyik 
ajánlattevővel sem jön létre szerződés.  
16) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt a 
pályázat elbírálásához esetlegesen szükséges szakértő(k) meghívásáról.  
17) Az ajánlatok felbontásánál a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, az ajánlattevők, meghívásuk esetén a 
közjegyző, és a szakértők, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.  
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18) A ajánlatok felbontását követően - az ajánlattevők azonosítása után - a képviselő-testület tagjai 
megállapítják, hogy az ajánlatok közül melyek az érvényesek és érvénytelenek, melyről vita esetén a 
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.  
19) Érvénytelen az ajánlat, ha:  
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be aki, vagy amelyik nem jogosult részt venni a pályázaton.  
b) azt, az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,  
c) nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.  
20) Az érvénytelen ajánlat az elbírálás további szakaszában nem vehet részt.  
21) Az érvényesség megállapítását követően ismertetni kell az érvényes ajánlatok lényeges tartalmát, azon 
adatok kivételével, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.  
22) Az ajánlatok felbontásáról és a pályázatokkal kapcsolatos megállapításokról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyről az ajánlattevők másolatot kapnak.  
23) A képviselő-testület tagjait, illetve a felkért szakértőket titoktartási kötelezettség terheli. Az 
elbírálásban résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutott információkat kizárólag az ajánlatok 
értékelésének (elbírálásának) a céljára használhatják fel.  
24) Az ajánlatok elbírálásában nem vehet részt, aki  
a) az ajánlattevő közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pont)  

b) munkaviszony (ideértve a közalkalmazotti, köztisztviselői, hivatásos szolgálati jogviszonyt is) alapján az 
ajánlattevő közvetlen felettese, beosztottja vagy alkalmazottja  

c) szerződéses jogviszony keretében az ajánlattevő foglalkoztatottja,  

d) az ajánlattevő cég tulajdonosa (résztulajdonosa),  
25) Az ajánlatok elbírálásában nem vehet részt az, akitől - bármely oknál fogva - nem várható el az 
ajánlatok tárgyilagos megítélése.  
26) A pályázat elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben 
összeférhetetlenségi ok áll fenn.  
27) Összeférhetetlenségi ügyben a polgármester dönt. Amennyiben az összeférhetetlenség az eljárásban 
közreműködő - a képviselő-testület által meghívott - szakértővel szemben került megállapításra, az 
összeférhetetlenség megállapítását követően új szakértő meghívásáról a képviselő-testület gondoskodik.  
28) Az ajánlattevő(k) a pályázat elbírálásában résztvevő személyekkel szembeni összeférhetetlenségi okot 
legkésőbb az ajánlatok elbírálásáig nyújthatják be. 
29) Amennyiben az ajánlattevő(k) részéről a pályázat elbírálását követően merül fel összeférhetetlenségi 
okra hivatkozással kifogás, a kiíró nem köteles ennek alapján új eljárást lefolytatni, a pályázat 
érvényességét, szabályszerűségét bíróság előtt lehet megtámadni.  
30) Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok 
megvitatásán a képviselő-testület tagjain, a körjegyzőn és a meghívott szakértőkön, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőn kívül más nem vehet részt.  
31) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Ha az ajánlatok elbírálása 
bizonyos kérdések tisztázását teszi szükségessé, az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet a képviselő-
testület.  
32) A képviselő-testület az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül köteles döntést hozni a pályázat 
eredményéről.  
33) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetése az ajánlattevők jelenlétében történik.  
34) A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban értesíteni kell.  
35) Ha a képviselő-testület valamelyik ajánlattevő ajánlatát elfogadja, melyről egyszerű szótöbbséggel 
hozott határozattal dönt, akkor a nyertes ajánlattevő köteles:  
a) a jelenlévő ajánlattevő esetében az írásba foglalt döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül,  
b) a jelen nem lévő ajánlattevő esetében az értesítés átvételének napjától számított 15 napon belül, de 
legkésőbb kihirdetéstől számított 30 napon belül a szerződést aláírni.  
36) Az ajánlatok kizárólag az elbírálásra használhatók fel, más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel 
külön meg kell állapodni.  
37) Az ajánlattevő az ajánlat kidolgozásáért térítést nem igényelhet.  
38) Ha a képviselő-testület egyik ajánlattevő ajánlatát sem fogadja el, és a részletes dokumentációt 
ellenérték fejében bocsátotta rendelkezésre, úgy e vonatkozásban a pályázati felhívás visszavonására 
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.  
39) A képviselő-testület által elfogadott ajánlat alapján a szerződést a polgármester írja alá.  
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II. AZ ÁRVERÉS KIÍRÁSA 

 
 

40) Az árverés nyilvános vagy zárkörű lehet.  
41) Zártkörű árverés t kell kiírni, ha a nyilvános árverés a település közérdekét közérdekeket sérti. A 
zártkörű árverés meghirdetéséről a polgármester dönt.   
42) A nyilvános árverés t a (3) bekezdés, a zártkörű árverést a (4) bekezdés szerint kell meghirdetni.  
43) Az árverésről és technikai feltételeinek biztosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.  
44) Az árverési hirdetményben, melyet írásban kell megadni, valamennyi résztvevő számára egyenlő esélyt 
kell biztosítani.  
45) Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell:  
a) a kikiáltási árat, valamint a műszaki, kereskedelmi és jogi feltételeket,  
b) az ingatlan, vagy egyéb tárgyi eszköz megtekintési lehetőségét,  
c) az árverés helyét és idejét, 
d) az áremelés alsó és felső határát,  
e) a bánatpénzzel és az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket,  
46) Az árverés időpontját a hirdetményben úgy kell meghatározni, hogy a hirdetmény közzététele és az 
árverés között legalább húsz nap különbség legyen.  
47) Az árverési hirdetmény az árverés időpontjáig visszavonható, amelyet a meghirdetéssel azonos módon 
kell közzétenni.  
48) Az árverés t a képviselő-testület bonyolítja le a körjegyző közreműködésével.  
49) Az ajánlattevők azonosítása után a képviselő-testület tagjai megállapítják, hogy az ajánlatok közül 
melyek az érvényesek és érvénytelenek, melyről vita esetén a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 
dönt.  
50) Az árverés nyertese a legmagasabb, vagy a kikiáltási összeget kínáló ajánlattevő szerződéskötési jogot 
szerez.  
51) Az árverés nyertesének elállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szerez szerződéskötési 
jogot.  
52) Az árverés eredményének kihirdetése az ajánlattevők jelenlétében történik  
53) Az árverés lefolytatásáról a képviselő-testület jegyzőkönyvet készít, amelyből az árverés nyertese 
másolatot kap.  
54) Az árverés nyertesének a hirdetményben meghatározott határidőn belül a szerződést alá kell írnia, és a 
teljes vételárat ki kell egyenlítenie.   
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6. sz. melléklet  
 

 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

 
1) Ajánlatot kérő, neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei (tel, fax, email):  
2) A beszerzés tárgya (meghatározása) és mennyisége:  
3) A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:  
4) Az elbírálás szempontja [a) legalacsonyabb ár vagy b) összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása], 
a b) alkalmazása esetén az elbírálás részszempontjainak megadása, súlyszámokkal, illetve az értékelési 
módszerrészletezése:  
5) Alkalmassági követelmények (szakmai, illetőleg pénzügyi-gazdasági):  
6) Az ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc):  
7) Az ajánlatok benyújtásának címe:  
8) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja (az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 
haladéktalanul):  
9) Az eredmény közlésének tervezett határideje és módja:  
10) Formai követelmények [példányszám, zárt boríték (csomagolás) tartalomra utaló felirattal, „Az 
ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc) lejárta előtt felbontani tilos!” felirat, postai kézbesítés 
esetén „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”]:  
11) Amennyiben az ajánlatkéréshez szükséges egyéb dokumentumokat (pl. terveket, terméklistát, stb.) 
mellékelnek, az arra való utalás:  
Dátum, Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 7. napirendi ponthoz 
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Kisbajcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. december 31-én hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 
Nvtv.), az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozóan új szabályozást tartalmaz a 2012. január 1-től 
részlegesen hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény is. Mindezek miatt aktuálissá vált az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I.29.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata.  

  

Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az állami vagyon mellett a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

vagyon is a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába 

sorolható: a már korában is létező törzsvagyon, illetőleg az üzleti vagyon körébe. A törzsvagyon közvetlenül 

a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja (5 § (2) bekezdés), 

minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. Az Nvtv. a törzsvagyonon belül új kategóriaként bevezeti a 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon fogalmát. Eszerint a helyi önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi 

távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító 

szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, 

közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. (5. § (3) bekezdés). 

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemek mellett az önkormányzati törzsvagyon 

részét képezik azon vagyonelemek, amelyeket törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (önkormányzati tulajdonban álló) vagyonná, valamint 

korlátozottan forgalomképes vagyonná nyilvánít. 

Az önkormányzatoknak tehát lehetőségük van arra, hogy az önkormányzati törzsvagyon törvényben 

felsorolt elemeit – mind a forgalomképtelen, mind a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

tekintetében – helyi rendeletben bővítsék. 

Az Nvtv. 18. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek 

minősülő vagyonából rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, 
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amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő nemzeti 

vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 

A hivatkozott rendelkezés értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a helyi 

rendeletben forgalomképtelenné nyilvánított vagyonelemek körét. Amennyiben a vizsgálat 

eredményeképpen megállapítást nyer, hogy bármely vagyonelem nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonná minősítése indokolt, úgy a tárgykörben az érintett önkormányzatnak 

rendeletet kell alkotnia. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon fogalma a törvény szerint azon 

nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő 

megőrzése hosszú távon indokolt. Ezen vagyontárgyakat a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A Vagyonrendelet felülvizsgálatát teszik szükségessé az alábbiak is: 

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdése rögzíti a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon fogalmát. A 

korlátozottan forgalomképes vagyon tekintetében a jogszabály előírja, hogy a vagyonnal való rendelkezés 

feltételeit törvényben, illetőleg a helyi önkormányzat rendeletében kell szabályozni. 

A nemzeti vagyonra, azon belül az önkormányzati vagyonra vonatkozó törvényi változások alapján sor 

került az önkormányzat jelenleg hatályos vagyonrendeletének (1/2004. (I.23.)  rendelet) felülvizsgálatára. A 

megváltozott jogi környezet, az új vagyoni kategóriák miatt új vagyonrendelet alkotása vált szükségessé. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…...)önkormányzati rendeletéhez  az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény az önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozóan is új szabályozást 

tartalmaz, ennek megfelelően szükséges felülvizsgálni a hatályos Vagyonrendeletet. 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
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A rendelet-tervezet címe: 

 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…...)önkormányzati rendelete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

Igazodik a nemzeti vagyon, azon belül az önkormányzati vagyon és vagyongazdálkodás törvényi 

szabályozásának módosulásából adódó változásokhoz. 

 

Költségvetési hatása: Jelenleg nincs. 

Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs. 

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat vagyongazdálkodásának a megváltozott 

jogszabályi rendelkezésekhez történő igazítása. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: biztosítva 

- szervezeti: biztosítva 

- tárgyi: biztosítva 

- pénzügyi: biztosítva. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a Vagyonrendeletet a mellékelt 

rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kisbajcs, 2012. április 18. 

Tóthné Ács Ildikó 

  körjegyző 
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Az Nvt. és a Mötv.  e rendelet alkalmazásához irányadó szabályai 

 

Nvt. 

 

1. § (1) E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: 

nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a 

követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti 

rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági 

tevékenységeit. 

(2) Nemzeti vagyonba tartozik: 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, 

c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi 

önkormányzatot megillető társasági részesedések, 

d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet 

jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, 

e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér, 

f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény szerinti kibocsátási egység és 

légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység, 

g) az állami fenntartású közgyűjtemények (muzeális intézmények, levéltárak, közgyűjteményként működő kép- 

és hangarchívumok, valamint könyvtárak) saját gyűjteményeiben nyilvántartott kulturális javak, 

h) a régészeti lelet, 

i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény szerinti 

nemzeti adatvagyon. 

2. § E törvény hatálya nem terjed ki az alábbi, nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemekre: 

a) az államháztartás körébe tartozó szervek és személyek pénzvagyonára, 

b) a követelésekre és a fizetési kötelezettségekre, 

c) a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok pénzvagyonára, valamint 

d) az 1. § (2) bekezdés i) pontja szerinti nemzeti adatvagyonra a 16. § (4) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel. 

 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) a 

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 
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ab) köztestület, 

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, 

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy, 

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint 

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik; továbbá 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 

bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

2. dolog: minden birtokba vehető dolog és a dolog módjára hasznosítható természeti erők; 

3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott 

tulajdon nem létesíthető; 

4. hasznosítás: a nemzeti vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen 

történő átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását ide nem értve; 

5. kincstári vagyon: a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a korlátozottan forgalomképes állami vagyon; 

6. korlátozottan forgalomképes vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, 

illetve - a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében - törvényben vagy a helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni; 
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7. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett 

közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 

biztosítását is; 

8. közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás: a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom; 

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság egy jogi személynek tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására és 

visszahívására, vagy 

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a 

szavazatok több mint ötven százalékával; 

10. működtetés: a nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedése, a nemzeti vagyon fenntartása, 

üzemeltetése, amely tevékenység - jogszabály vagy szerződés alapján - a nemzeti vagyon létrehozására, 

felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet; 

11. nemzeti vagyon használója: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerződés alapján, a helyi 

önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerződés alapján bármely 

jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló; 

12. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya 

alá nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában 

történő megőrzése hosszú távon indokolt; 

13. országos közút: az elsődlegesen gépjármű-közlekedésre szolgáló, szilárd burkolattal ellátott, hierarchikusan 

(gyorsforgalmi út, főút, mellékút) felépülő rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt, a 

települések helyi közúti hálózatai között, továbbá a helyi közúti hálózaton át el nem érhető vasúti, vízi- és 

légiközlekedési logisztikai csatlakozási pontokhoz közlekedési kapcsolatot teremtő közút; 

14. osztott tulajdon: olyan tulajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezőt és nem a föld 

tulajdonosát illeti meg; 

15. rádióspektrum: a rádióhullámok frekvenciatartománya; 

16. többségi befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság egy jogi személyben a szavazatok több mint 50%-ával vagy meghatározó befolyással 

rendelkezik; 

17. tulajdonosi joggyakorló: aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult; 

18. üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári 

vagyonba, az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba; 

19. vagyonkezelő: 

a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

aa) költségvetési szerv, 

ab) helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
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ac) önkormányzati intézmény, 

ad) köztestület, 

ae) az állam, az aa)-ac) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezet, 

af) az ae) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

ag) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy. 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

ba) önkormányzati társulás, 

bb) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, 

bc) köztestület, 

bd) az állam, a helyi önkormányzat, a ba)-bb) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 

100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. 

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége 

ellátásához szükséges nemzeti vagyon tekintetében. 

(2) Az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba) és bc)-bd) alpontjában, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában 

foglaltakról cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkozni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés 

semmis. 

(3) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező 

számára az (1) bekezdés 9. pont a) vagy b) alpontja szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A 

befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a 

jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (a továbbiakban: köztes vállalkozás) megillető 

szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazatával. Ha a 

köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell 

figyelembe venni. 

 

 

II. Fejezet 

A nemzeti vagyon fogalomkörébe tartozó egyes vagyontípusok 

2. Az önkormányzati vagyon 

5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a 

kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet 

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon), 
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c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg. 

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi 

távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító 

szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú 

vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben 

meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. 

3. A nemzeti vagyon megőrzése és védelme 

6. § (1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - a (2) és (3) 

bekezdésben és a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon 

alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

Ezen tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak 

teljes terjedelme tekintetében fennáll. 

(2) A természetes előfordulási helyükről kitermelt, kinyert, a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

vagyon feletti tulajdonjog ágazati törvényben meghatározott módon szerezhető meg. A föld alatti gáztárolóban, 

mint természetes előfordulási helyén lévő szénhidrogén tulajdonjoga - ágazati törvényben meghatározottak 

szerint - a kitermelést megelőzően is megszerezhető. 

(3) A 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában valamint az 5. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott vizekben 

élő halakra, más hasznos víziállatra és növényekre az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. 

(4) A 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon e törvény 

erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével 

- terhelési tilalom alatt áll, azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

 

(5) Törvényben, kormányrendeletben vagy - a helyi önkormányzati vagyon tekintetében - a helyi 

önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 

meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon 

létesítésének tilalma alatt áll. 

(6) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonba nem tartozó vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti - állami 

vagyon tekintetében kincstári vagyonként, a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törzsvagyonként - 

korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősül. 

 

III. Fejezet 

A nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás 
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4. A vagyongazdálkodás alapelvei 

7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal 

felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az 

önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 

mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény 

rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan 

gazdasági társaságban, amely vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem 

átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés 

esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése 

érdekében. 

(2) Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági 

társaság, vagy annak valamely tagja az állam vagy a helyi önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést 

követően válik nem átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági 

szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre 

vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 

(3) Az a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi 

befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése 

alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhet 

részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható. Nem átlátható szervezetben 

öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a 

helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság köteles 

haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében. 

(4) Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság 

alapított, vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi 

önkormányzat e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, az állam vagy a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a 

gazdasági társaság e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 

(5) Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan 

gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat e törvény szerinti többségi 

befolyással rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, azon társaság, 

amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági 

szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre 

vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. 

(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, 

amelynek ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok 

kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat. 

(7) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e 

törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását kérni a 

legfőbb szerv döntése előtt a következő kérdésekben: 

a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, 
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b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása. 

(8) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 

együttesen legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgazdálkodási tevékenységet 

végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -, csak nonprofit többségi állami vagy önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságot alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést. 

(9) A (8) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági 

társaságban nem szerezhet részesedést. 

9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles 

készíteni. 

(2) A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. A 

helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 

vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

10. § (1) A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték 

nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható 

meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A 

nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - 

nyilvánosak. 

(2) A tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való 

gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját, továbbá, amennyiben megállapításai az 

Állami Számvevőszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

5. A nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása 

11. § (1) A vagyonkezelői jog az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel vagyonkezelési szerződéssel jön 

létre. A nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel, 

továbbá a 12. §-ban foglaltak szerinti korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-af) 

alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyekkel köthető, és a vagyonkezelői jog kizárólag általuk 

gyakorolható. 

(2) A nemzeti vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot alapító szerződés a 12. §-ban foglaltak szerinti 

korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában 

felsorolt személyekkel köthető és a haszonélvezeti jog kizárólag általuk gyakorolható. 

(3) A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül 

köthető. 

(4) A vagyonkezelési vagy haszonélvezeti jogot alapító szerződés e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a 

vagyonkezelő vagy a haszonélvező a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont ae) vagy af) alpontjában, illetve b) alpont 

bd) vagy be) alpontjában meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik. A vagyonkezelési vagy 

haszonélvezeti jogot alapító szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a 3. § (1) bekezdés 19. pont 

a) alpont ae) vagy af) alpontjában, vagy b) alpont bd) vagy be) alpontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi 

szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. 

(5) A vagyonkezelői jog kivételesen törvényben történő kijelöléssel, a törvényben megjelölt - a 3. § (1) 

bekezdés 19. pontjában felsoroltak körébe tartozó - személyekkel, vagy a törvényben egyedileg meghatározott 

jogi személlyel jön létre. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon, a 2. 

mellékletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, valamint az 

állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége tekintetében a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) 

alpont aa)-af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyeken kívül kijelölés nem alkalmazható. 
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(7) Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog - ha a törvény másként nem rendelkezik - az adott 

törvényben meghatározott feltételek teljesülésének, ennek hiányában a törvény hatálybalépésének napján 

keletkezik. A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a tulajdonosi joggyakorlóval megkötött 

vagyonkezelési szerződés tartalmazza. 

(8) A vagyonkezelőt - ha jogszabály másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a 

tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési 

kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más 

dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a 

(9) bekezdésben foglalt kivétellel nem ruházhatja át és nem terhelheti meg. 

(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható 

szervezettel köthető. 

(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben 

vállalja, hogy 

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - 

kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

(12) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval 

közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

A 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától 

eltérő változást a nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a 

hasznosításba adót megillető, valamint a (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött 

szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási 

okként rögzíteni kell. 

(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat 

ellátásához szükséges mértékben. 

6. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei 

12. § (2) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér létrehozása és működtetése - 

a földi kiszolgálási tevékenység kivételével - a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és 

fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló 

létesítményekkel együtt, 

c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás, 

d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése, 

e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése, 
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f) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - 

vizek, közcélú vízi létesítmények működtetése. 

(3) Az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának időleges jogát a (4)-

(12) bekezdésben meghatározottak kivételével kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon 

engedheti át. 

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények használata másnak nem 

engedhető át. A Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények őrzésére, szállítására, tárolására kizárólag az állam és 

költségvetési szerv jogosult külön jogszabályban rögzített feltételek szerint. 

(5) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti dolgok birtoklása, használata, hasznai szedésének joga kitermelésük 

nélkül, természetes előfordulási helyükön - a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - másnak nem 

engedhető át. 

(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magába foglaló pályahálózat, vagy olyan vasúti 

pályahálózat működtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag 

az állam vagy az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja (részvényese) az állam. 

(7) A kizárólagos állami tulajdonban vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek, 

csatornák, tározók tulajdonosaként az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető halászati jog nem minősül 

az (1) és (2) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek. 

(8) Az (1) bekezdés a)-g) pontjában és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint 

gyűjtőfogalmak keretein belüli azon tevékenységcsoportok, amelyek az e törvény hatálybalépésekor hatályban 

lévő egyes ágazati törvénybeli rendelkezések szerint koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés 

megkötése nélkül is folytathatók, e törvény hatálybalépését követően is koncessziós pályázat kiírása vagy 

koncessziós szerződés megkötése nélkül folytathatók. E törvény hatálybalépését követően az (1) bekezdés a)-g) 

pontjában, és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint gyűjtőfogalmak keretein 

belül egyes további tevékenységtípusok folytatását koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés 

megkötése nélkül kizárólag e törvény teheti lehetővé. Nem szükséges továbbá koncessziós pályázat kiírása vagy 

koncessziós szerződés kötése közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus által eltérően szabályozott 

tevékenységek körében. 

(9) Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint a helyi önkormányzat a törzsvagyonában lévő víziközmű-

létesítmények létrehozásáról és működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül a következő módokon 

is gondoskodhat: 

a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a 

munkavállalói résztulajdont, 

b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos 

közös részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont. 

(10) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység gyakorlásának joga koncessziós szerződés 

megkötése nélkül kizárólag a (12) bekezdésben felsorolt személyeknek, szerveknek, valamint a (12) bekezdés a) 

és b) pontjában felsorolt személyek közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet 

részére engedhető át és kizárólag általuk gyakorolható. 

(11) Az (1) bekezdés k) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kizárólagos gazdasági 

tevékenység gyakorlásának joga - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokra figyelemmel - 

törvényben szabályozott módon másnak átengedhető. 

(12) A (4)-(6) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével, valamint a (7)-(11) bekezdésben 

meghatározottakon kívül az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának 

időleges joga koncessziós szerződés megkötése nélkül kizárólag 
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a) az állam, 

b) a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás, 

c) költségvetési szerv, 

d) önkormányzat intézmény, 

e) az a)-d) pont szerinti személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

vagy 

f) az e) pontban megjelölt gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet részére 

átengedhető és kizárólag általuk gyakorolható. 

(13) Koncessziós szerződés természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. 

(14) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására - a (12) bekezdés alapján - fennálló jogosultság e 

törvény erejénél fogva megszűnik, ha a jog gyakorlójának (12) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott 

tulajdonosi szerkezete megváltozik. A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására vonatkozó jog 

megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a (12) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározottaktól eltérő 

tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. 

7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében 

törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 

tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 

(3) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon 

lehet. 

(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam 

kivételével - eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 

évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 

(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon - az állam által történő tulajdonszerzést kivéve - e törvény 

erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő 

feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő leteltét követően a 

tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. 

(7) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző fél a célhoz kötött 

hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az átadási 

megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori 

jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott 

határidőig az állam vagy a helyi önkormányzat részére megfizetni, és a jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek 

elmulasztása esetén a vagyont átadó szervezet a szerződéstől azonnali hatállyal eláll. 

14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami 

feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül 
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szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az 

államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön 

törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem 

rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 

szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

kézbesítésétől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal az állam nevében. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény 

szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő 

elővásárlási jogát követi. 

15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis. 

 

IV. Fejezet 

A külön törvényekben szabályozott vagyoni elemek 

c) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény, 

állapítja meg. 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

18. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és 
kötelezettségeket e törvény rendelkezései nem érintik. Az e törvény hatálybalépése előtt létrejött szerződések 
időtartamának e törvény hatálybalépését követően történő meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minősül. 

 

 

Új Ötv. 

 

VI. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 

Az önkormányzati vagyon 

106. § (1) 

(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból 

áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. 

107. § A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és 

terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok 

gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 
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108. § A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai 

szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. 

109. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról 

szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot 

létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő 

önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel 

létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. A vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi 

szerkezetében történő tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben 

meghatározottak az irányadók. 

(2) A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet 

vagyonkezelési szerződést. 

(3) A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A 

vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának 

és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. 

(4) A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 

vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 

(5) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a 

műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az 

illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a 

vagyonkezelői jog létesítéséhez. 

(6) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt 

értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő 

mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele 

az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben 

részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig 

elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú 

lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő 

értékcsökkenés összegéig áll fenn. 

 

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve 

közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen 

elhatárolható legyen. 

(8) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden 

közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására 

és okirat bemutatására. 

(9) A vagyonkezelői jog létesítése nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben központi 

költségvetési többlettámogatási igényt. 

(10) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződést rendkívüli 

felmondással akkor szüntetheti meg, ha 
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a) a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonkezelési szerződésben 

előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 

b) a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy 

felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a 

vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, 

és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

(11) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelésbe adása illetékmentes. 

(12) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a 

vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz. 

110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott 

módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos 

vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves 

zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. 

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, 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. 

 

143. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: 

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: 

ii) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a 
vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. 
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2012. (…...)önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (2) 
bekezdésében és 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed  

a) Kisbajcs Község Önkormányzatára, annak szerveire, az Önkormányzat által alapított, illetve 
tulajdonosi irányításával működő költségvetési szervekre, ide értve a körjegyzőség hivatalát is 
(továbbiakban: intézmények);  
b) az önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő:  

 ingatlan és ingó dolgokra;  
 vagyoni értékű jogokra;  
 gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre;  
 pénzvagyonra, valamint az értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon).  

(2) A rendeletben foglalt értékhatárokat nettó értékként kell értelmezni.  
 

Az önkormányzati vagyon 
 
2.§ (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, 
forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, 
forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a rendelet 
3. számú melléklete tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.  
(5) A Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes, vagy az üzleti vagyonelemek közé történő 
besoroláskor figyelembe veszi az Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.  
 

Vagyonnyilvántartás 
 

3.§ (1) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást vezetni.  
 
 

Az önkormányzati vagyonkezelők 
 
4. § (1) Az önkormányzat vagyonkezelői: a Körjegyzőség Hivatala, az önkormányzat által alapított, illetve 
tulajdonában álló intézményei (továbbiakban: vagyonkezelő szervek).  
(2) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásra az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelő 
szervek részére a Képviselő-testület határozatával történik. A határozat mellékletében fel kell sorolni a 
kezelésbe adott ingatlan vagyon legfőbb jellemzőit (helyrajzi szám, terület, az ingatlan rendeltetése, az 
ingatlanban található helyiségek, az ingatlan műszaki állapota, nyilvántartott értéke stb.) A kijelölt 
vagyonkezelő szerv vezetőjével a vagyonkezelésre vonatkozó megállapodást kell kötni. Ezekkel kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket a vezető munkaköri leírásának is tartalmaznia kell.  
(3) A vagyonkezelő szerv a kezelésében (használatában) lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat 
kötelező feladatainak a sérelme nélkül – a hatályos jogszabályok, és e rendelet keretei között gazdálkodik.  
 

Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon hasznosítása, tulajdonjogának átruházása 
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5.§ (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében nettó 500 000 forint értékhatár 
feletti nemzeti vagyont hasznosítani, továbbá a tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet, a képviselő-testület által kitűzött, illetve elismert cél, vagy 
feladat, továbbá funkció kikötése mellett.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzeti vagyont csak 6 hónapnál nem régebbi, független értékbecslő által 
készített forgalmi értékbecslés alapján lehet átruházni.  
(3) Ha rendelkezésre áll 3 évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés, annak felülvizsgált változata is 
elfogadható.  
(4) Az Önkormányzat tulajdonát képező nettó 500 000 forint piaci értéket meg nem haladó nemzeti 
vagyont hasznosítani, továbbá tulajdonjogát átruházni csak a piaci érték meghatározását követően lehet a 
képviselő-testület által kitűzött, illetve elismert cél, vagy feladat, továbbá funkció kikötése mellett.  
(5) A versenyeztetési eljárást jelen rendelet 5. számú melléklete szerint kell kiírni és lefolytatni.  
(6) Pályázatot kell kiírni a képviselő-testület által kitűzött, illetve elismert cél vagy feladat önkormányzat 
számára legkedvezőbb feltételekkel történő elérése, illetve teljesítése érdekében.  
(7) Árverést kell kiírni az előírt feltételek teljesítése mellett a legmagasabb ár elérése érdekében.  
 

Felajánlott vagyon elfogadása 
 

6.§ (1) Ha valamely vagyonról az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek javára lemondtak 
(Ptk-ban szabályozott jogcímek alapján: öröklés, ajándékozás, ellenszolgáltatás nélküli, stb.), ezt a 
lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, és a 
felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület hozzájárult. Ha a Képviselő-testület a felajánlott 
vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a felajánlott vagyont elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását 
is meghatározza.  
(2) A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás költségeit az 
önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének 
meghatározásakor az ellenszolgáltatás nélkül felajánló akaratát figyelembe kell venni.  
(3) A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon  
- olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára használható, 
vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,  
- olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz), melynek ismert terhei elérik, vagy 
meghaladják a hagyaték értékét.  
 

Követelések kezelése 
 

7.§ (1) Az önkormányzat és szerve - kis összegű követelések kivételével - csak az alábbi esetekben mondhat 
le részben vagy egészben követeléséről:  
a.) csőd egyezségi megállapodásban;  
b.) bírói egyezség keretében;  
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül 
meg;  
d.) végrehajtás során, ha a követelés nem, vagy csak részben térül meg;  
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető;  
f.) hitelt érdemlően bizonyított, hogy a követelés kötelezettje nem lelhető fel.  
(2) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani 
(a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek 
szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület-használati díjból és munkavállalókkal szembeni 
követelésekből származnak.  
(3) A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal 
dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.  
 

Építési telkek 
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8. § (1) A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt építési telkek elidegenítése esetén beépítési 
kötelezettséget kell előírni.  
(2) A beépítési kötelezettség időtartama az ingatlan birtokba adásától számított 4 év.  
(3) A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékául az adásvételi szerződésben az önkormányzat 
javára fennálló visszavásárlási jogról, valamint kötbér kikötéséről kell rendelkezni.  
(4) A visszavásárlási jogot a vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg be kell jegyeztetni az ingatlan-
nyilvántartásba.  
(5) A beépítési kötelezettség teljesítése jogerős használatbavételi engedéllyel igazolható.  
(6) Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az önkormányzat élhet a 
visszavásárlási jogával.  
(7) A visszavásárlási ár az eredeti vételárral azonos, azzal azonban, hogy a visszavásárlás időpontjában a 
már megkezdett beruházás következtében előállott értékváltozásokat figyelembe kell venni. Jelen 
rendelkezés nem alkalmazható a telekár növekedésre.  
(8) Amennyiben a vevő az építkezést megkezdte, de azt határidőre nem fejezte be, egy alkalommal további 
12 hónapra kérheti a beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítását, legkésőbb a határidő 
lejártának napjáig.  
(9) Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségét határidőre nem teljesítette, és az Önkormányzat a 
visszavásárlási jogát nem érvényesítette vagy érvényesíthette, a vevő a beépítési kötelezettség lejártát 
követő naptól kezdődően a jogerős használatba vételi engedély megszerzésének napjáig kötbért köteles 
fizetni az Önkormányzat részére, melynek mértéke 100,-Ft/nap. A kötbér kikötéséről az adásvételi 
szerződésben rendelkezni kell.  
 

Mezőgazdasági földterületek haszonbérlete 
 

9. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok mezőgazdasági haszonbérletbe adhatóvá 
nyilvánításáról a képviselő-testület dönt.  
(2) A mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok haszonbérletbe adása jogszabályokban foglalt feltételekkel 
határozott időre szólhat, mely legalább 1 és legfeljebb 5 év, a képviselő-testület döntésének függvényében.  
(3) A haszonbérletbe adható mezőgazdasági művelésű ingatlanok jegyzékét, - amely tartalmazza az ingatlan 
helyrajzi számát, művelési ágát, jellemzőit és a bérletre vonatkozó speciális kikötéseket – a Körjegyzőség 
Hivatalának hirdetőtábláján közszemlére kell tenni, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján meg kell 
hirdetni.  
 

A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások lebonyolítási rendjének szabályozása 
 

10. § (1) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés 
megalapozottsága érdekében ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni:  
a) építési beruházás esetén nettó 500.000,-Ft becsült értéket,  
b) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén nettó 300.000,-Ft becsült értéket meghaladó 
beszerzésekre vonatkozóan.  
(2) Az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt.  
(3) Az ajánlatkérési eljárás az ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Az ajánlatkérési felhívást a 
polgármester írja alá és teszi közzé. Az ajánlattételi felhívást Kisbajcs község hivatalos honlapján kell 
közzétenni, azt közvetlenül meg lehet küldeni legalább három lehetséges ajánlattevőnek is.  
(4) Az ajánlattételi felhívást úgy kell megjelentetni, hogy az ajánlatok beadására legalább 7 munkanap álljon 
rendelkezésre.  
(5) Amennyiben előre nem látható okból sürgős beszerzésre van szükség, az ajánlattételi felhívást a 
közzétételen kívül közvetlenül meg kell küldeni legalább három lehetséges ajánlattevőnek is, ebben az 
esetben az ajánlatkérési eljárás megindításáról a polgármester dönt, és határozza meg az ajánlattételre 
felhívandók körét.  
(6) Az ajánlatokat írásban kell benyújtani.  
(7) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről a szakmai javaslat alapján a döntést a képviselő-testület, 
polgármester hozza meg.  
(8) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén az ajánlattételi felhívásban meg kell jelennie jelen 
rendelet 6. számú mellékletében foglalt kötelező tartalmi elemeknek.  
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Záró rendelkezések 
 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbajcs Község Önkormányzatának az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I.23.) önkormányzati 
rendelete.  
 

polgármester    körjegyző 
 
 
  
Kihirdetve: 2012. ………..  
 
 

körjegyző  
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1. sz. melléklet 

TÖRZSVAGYON (FORGALOMKÉPTELEN) 
 

Belterület 
Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 

1.   Autóbuszváró   /   
2.  Járda   /  
3.  Csapadékvíz-elvezetés   /  
4.  Játszótér 12/ 2414 
5.  Rákóczi u. 28/1 1207 
6.  Rákóczi u. 28/2 2653 
7.  Hunyadi u. 34/ 4695 
8.  Béke u. I. 42/ 1402 
9. Béke u. II. 57/3 2379 
10. Járda 57/7 156 
11. Béke u. III. 58/ 911 
12.  Közterület 60/2 306 
13.  Névnélküli u.  65/ 2881 
14. Árpád u. 86/ 4111 
15.  Névnélküli u.  150/4 357 
16.  Kossuth u. 150/5 11404 
17.  Jókai – Szavai u. 154/3 2864 
18.  Út 155/12 165 
19.  Névnélküli u. 174/3 481 
20. Névnélküli u. 183/ 939 
21.  Járda (Arany J. u.) 184/4 1281 
22.  Gyalogút 184/7 164 
23.  Közterület 185/3 789 
24. Közút 207/9 4459 
25. Játszótér – Szőgye 304/4 1824 
26. Petőfi u. buszváró 321/ 2922 
27. Közterület 324/1 111 
28. Táborhely u. 336/21 2111 
29. Közterület 336/28 11 
30. Járda 343/4 446 
31. Bárány köz 343/5 906 
32.  Töltéssor 352/ 2468 
33. Árok 412/ 1931 
34. Közterület 511/ 5632 
35. Kismező u. – Új u. 523/2 12636 
    
    
 
Külterület: 
36. 

 
 
Saját haszn. út 

 
 

07/ 

 
 

1636 
37. Saját haszn. út 010/ 2129 
38. Saját haszn. út.  011/ 1152 
39. Saját haszn. út 012/4 5387 
40. Saját haszn. út  013/ 1140 
41. Út 017/8 8244 
42. Saját haszn. út 018/ 2800 
43. Saját haszn. út 028/3 2185 
44. Saját haszn. út 035/2 684 
45. Árok 038/1 4470 
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46. Árok 038/2 1914 
47. Árok 038/3 1700 
48. Saját haszn. út 042/ 3075 

49. Saját haszn. út 044/ 3212 
50. Saját haszn. út 045/8 759 
51. Saját haszn. út 048/ 2700 
52. Árok 056/1 201 
53. Árok 056/2 726 
54. Árok 056/3 555 
55. Saját haszn. út 061/ 3161 
56. Saját haszn. út 066/ 7485 
57. Saját haszn. út 070/ 1314 
58. Út 073/20 144 
59. Út 073/24 713 
60. Út 078/4 17708 
61. Árok 082/1 690 
62. Út 090/ 4321 
63. Saját haszn. út 093/1 5104 
64. Saját haszn. út 0100/2 156 
65. Saját haszn. út 0102/ 7731 
66. Saját haszn. út 0103/35 4999 
67. Saját haszn. út 0105/2 1026 
68. Saját haszn. út 0105/3 494 
69. Saját haszn. út 0105/4 1134 
70. Saját haszn. út 0118/2 26748 
71. Út 0123/25 459 
72. Közút 0124/2 832 
73. Saját haszn. út 0126/2 3052 
74. Saját haszn. út 0144/ 1690 
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2. számú melléklet 
 
 

NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ NEMZETI VAGYON 
 

Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 
    
1.  Ravatalozó - Szőgye   /  0 
2. Ravatalozó és 

Emlékpark 66/ 877 
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3. számú melléklet 
 
  

TÖRZSVAGYON (KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES) 
 

Belterület  
Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 

1.  Szennyvízhálózat   /  0 
2. Ivóvízvezeték   / 0 
3.  Ivóvízvezeték (Rákóczi 

és Béke u.) 
  / 0 

4. Községháza + Posta + 
Buszváró 

110/ 1920 

5. Szolg.lakás + KMB 
iroda 

112/4 1069 

6. Óvoda 134/ 1302 
7. Orvosi rendelő és 

lakás 
174/8 1885 

8. Általános iskola 207/8 25596 
 
 
Külterület: 

   

9.  Szeméttelep 039/16 1500 
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4. számú melléklet  
Üzleti vagyon (forgalomképes) 

 
Belterület  

Sorszám Megnevezés Hrsz. Ter.(m2) 
1.  Mocsár 87/1 5543 
2.  Beépítetlen terület 87/3 1191 
3.  Beépítetlen terület 112/3 1332 
4.  Beépítetlen terület 185/2 85 
5.  Beépítetlen terület 207/10 7282 
6.  Beépítetlen terület 344/5 550 
7.  Beépítetlen terület 403/ 1643 
8.  Beépítetlen terület 405/ 678 
9.  Lakóház – Imaház 409/ 1422 
10.  Beépítetlen terület 410/ 1579 
11.  Vízállás 504/ 670 
12.  Vízállás 510/ 338 
13.  Vízállás 521/ 490 
14. 
 
 
 

Vízállás 522/ 550 
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5. sz. melléklet 

 
PÁLYÁZTATÁSI ÉS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

I. A PÁLYÁZTATÁS RENDJE 
 

1) A pályázati felhívás nyilvános, vagy zártkörű lehet.  
2) Zártkörű pályázatot kell kiírni, ha a nyilvános pályázat a település közérdekét sérti, továbbá ha 
teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak.  
3) A nyilvános pályázati felhívást Kisbajcs község hirdetőtábláin, honlapján és a nyomtatott 
médiákban kell meghirdetni.  
a) 30 millió forint forgalmi értékhatár alatt legalább a megyei napilapban,  
b) 30 millió forint és e feletti forgalmi értékhatár esetében legalább a megyei és egy országos 
napilapban.  
4) A zártkörű pályázati felhívásról a meghívott ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül kell 
tájékoztatni.  
5) A kiíró olyan adatokat tartalmazó ajánlatokat is kérhet, melyekből meg tudja állapítani, hogy az 
ajánlattevő teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és 
pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt kötelezettség teljesítésére.  
6) A pályázati kiírás elkészítéséről, a pályázat meghirdetéséről és a pályázati eljárás szabályszerű 
lebonyolításához szükséges egyéb feltételek biztosításáról a Körjegyzőség Hivatala / külső szakértő 
gondoskodik.  
7) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázati eljárás alapjául szolgáló cél, illetve feladat, valamint az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségek pontos meghatározását, ideértve annak műszaki, kereskedelmi, jogi feltételeit is,  
b) a teljesítés helyét és legkésőbbi határidejét,  
c) az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket,  
d) az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az elbírálásra vonatkozó 
időpontokat és szempontokat.  
e) pályázati biztosíték fizetésére vonatkozó feltételeket.  
8) A pályázati felhívásban meg kell jelölni az ajánlatok elkészítéséhez rendelkezésre bocsátandó 
dokumentáció beszerzésének helyét és feltételét.  
9) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot a felhívásban úgy kell meghatározni, hogy a 
felhívás közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok között legalább harminc nap 
különbség legyen.  
10) A pályázati kiírás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonható, amelyet a 
felhívással azonos módon kell közzétenni.  
11) A kiírás visszavonása esetén - ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték 
fejében történt - az ellenérték visszajár, az ajánlattevők pedig a dokumentáció visszaadására 
kötelesek.  
12) A pályázati felhívásra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát 
különösen:  
a) a pályázatban kiírt feltételekre, azok megvalósításának határidejére,  
b) az igényelt esetleges ellenszolgáltatásra.  
13) Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 
ajánlattevő a nevének, az általa igényelt ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a 
nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg.  
14) Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, és fel kell tüntetni az adott pályázati kiírásra utaló 
jelzést.  
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15) Az ajánlattevő az ajánlathoz - a pályázati kiírásban közölt - elbírálási időpontot követő harminc 
napig kötve marad, kivéve, ha az elbírálási időpontban valamelyik ajánlattevővel a szerződés létrejön, 
vagy egyik ajánlattevővel sem jön létre szerződés.  
16) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt a 
pályázat elbírálásához esetlegesen szükséges szakértő(k) meghívásáról.  
17) Az ajánlatok felbontásánál a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, az ajánlattevők, meghívásuk 
esetén a közjegyző, és a szakértők, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.  
18) A ajánlatok felbontását követően - az ajánlattevők azonosítása után - a képviselő-testület tagjai 
megállapítják, hogy az ajánlatok közül melyek az érvényesek és érvénytelenek, melyről vita esetén a 
képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.  
19) Érvénytelen az ajánlat, ha:  
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be aki, vagy amelyik nem jogosult részt venni a pályázaton.  
b) azt, az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,  
c) nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.  
20) Az érvénytelen ajánlat az elbírálás további szakaszában nem vehet részt.  
21) Az érvényesség megállapítását követően ismertetni kell az érvényes ajánlatok lényeges tartalmát, 
azon adatok kivételével, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.  
22) Az ajánlatok felbontásáról és a pályázatokkal kapcsolatos megállapításokról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyről az ajánlattevők másolatot kapnak.  
23) A képviselő-testület tagjait, illetve a felkért szakértőket titoktartási kötelezettség terheli. Az 
elbírálásban résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutott információkat kizárólag az ajánlatok 
értékelésének (elbírálásának) a céljára használhatják fel.  
24) Az ajánlatok elbírálásában nem vehet részt, aki  
a) az ajánlattevő közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pont)  

b) munkaviszony (ideértve a közalkalmazotti, köztisztviselői, hivatásos szolgálati jogviszonyt is) 
alapján az ajánlattevő közvetlen felettese, beosztottja vagy alkalmazottja  

c) szerződéses jogviszony keretében az ajánlattevő foglalkoztatottja,  

d) az ajánlattevő cég tulajdonosa (résztulajdonosa),  
25) Az ajánlatok elbírálásában nem vehet részt az, akitől - bármely oknál fogva - nem várható el az 
ajánlatok tárgyilagos megítélése.  
26) A pályázat elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben 
összeférhetetlenségi ok áll fenn.  
27) Összeférhetetlenségi ügyben a polgármester dönt. Amennyiben az összeférhetetlenség az 
eljárásban közreműködő - a képviselő-testület által meghívott - szakértővel szemben került 
megállapításra, az összeférhetetlenség megállapítását követően új szakértő meghívásáról a 
képviselő-testület gondoskodik.  
28) Az ajánlattevő(k) a pályázat elbírálásában résztvevő személyekkel szembeni összeférhetetlenségi 
okot legkésőbb az ajánlatok elbírálásáig nyújthatják be. 
29) Amennyiben az ajánlattevő(k) részéről a pályázat elbírálását követően merül fel 
összeférhetetlenségi okra hivatkozással kifogás, a kiíró nem köteles ennek alapján új eljárást 
lefolytatni, a pályázat érvényességét, szabályszerűségét bíróság előtt lehet megtámadni.  
30) Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok 
megvitatásán a képviselő-testület tagjain, a körjegyzőn és a meghívott szakértőkön, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőn kívül más nem vehet részt.  
31) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Ha az ajánlatok 
elbírálása bizonyos kérdések tisztázását teszi szükségessé, az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet a 
képviselő-testület.  
32) A képviselő-testület az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül köteles döntést hozni a 
pályázat eredményéről.  
33) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetése az ajánlattevők jelenlétében történik.  
34) A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban értesíteni kell.  
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35) Ha a képviselő-testület valamelyik ajánlattevő ajánlatát elfogadja, melyről egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozattal dönt, akkor a nyertes ajánlattevő köteles:  
a) a jelenlévő ajánlattevő esetében az írásba foglalt döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül,  
b) a jelen nem lévő ajánlattevő esetében az értesítés átvételének napjától számított 15 napon belül, 
de legkésőbb kihirdetéstől számított 30 napon belül a szerződést aláírni.  
36) Az ajánlatok kizárólag az elbírálásra használhatók fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell állapodni.  
37) Az ajánlattevő az ajánlat kidolgozásáért térítést nem igényelhet.  
38) Ha a képviselő-testület egyik ajánlattevő ajánlatát sem fogadja el, és a részletes dokumentációt 
ellenérték fejében bocsátotta rendelkezésre, úgy e vonatkozásban a pályázati felhívás visszavonására 
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.  
39) A képviselő-testület által elfogadott ajánlat alapján a szerződést a polgármester írja alá.  
 
 

II. AZ ÁRVERÉS KIÍRÁSA 
 
 

40) Az árverés nyilvános vagy zárkörű lehet.  
41) Zártkörű árverés t kell kiírni, ha a nyilvános árverés a település közérdekét közérdekeket sérti. A 
zártkörű árverés meghirdetéséről a polgármester dönt.   
42) A nyilvános árverés t a (3) bekezdés, a zártkörű árverést a (4) bekezdés szerint kell meghirdetni.  
43) Az árverésről és technikai feltételeinek biztosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.  
44) Az árverési hirdetményben, melyet írásban kell megadni, valamennyi résztvevő számára egyenlő 
esélyt kell biztosítani.  
45) Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell:  
a) a kikiáltási árat, valamint a műszaki, kereskedelmi és jogi feltételeket,  
b) az ingatlan, vagy egyéb tárgyi eszköz megtekintési lehetőségét,  
c) az árverés helyét és idejét, 
d) az áremelés alsó és felső határát,  
e) a bánatpénzzel és az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket,  
46) Az árverés időpontját a hirdetményben úgy kell meghatározni, hogy a hirdetmény közzététele és 
az árverés között legalább húsz nap különbség legyen.  
47) Az árverési hirdetmény az árverés időpontjáig visszavonható, amelyet a meghirdetéssel azonos 
módon kell közzétenni.  
48) Az árverés t a képviselő-testület bonyolítja le a körjegyző közreműködésével.  
49) Az ajánlattevők azonosítása után a képviselő-testület tagjai megállapítják, hogy az ajánlatok közül 
melyek az érvényesek és érvénytelenek, melyről vita esetén a képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel dönt.  
50) Az árverés nyertese a legmagasabb, vagy a kikiáltási összeget kínáló ajánlattevő szerződéskötési 
jogot szerez.  
51) Az árverés nyertesének elállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szerez 
szerződéskötési jogot.  
52) Az árverés eredményének kihirdetése az ajánlattevők jelenlétében történik  
53) Az árverés lefolytatásáról a képviselő-testület jegyzőkönyvet készít, amelyből az árverés nyertese 
másolatot kap.  
54) Az árverés nyertesének a hirdetményben meghatározott határidőn belül a szerződést alá kell 
írnia, és a teljes vételárat ki kell egyenlítenie.   
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6. sz. melléklet  
 

 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

 
1) Ajánlatot kérő, neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei (tel, fax, email):  
2) A beszerzés tárgya (meghatározása) és mennyisége:  
3) A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:  
4) Az elbírálás szempontja [a) legalacsonyabb ár vagy b) összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása], a b) alkalmazása esetén az elbírálás részszempontjainak megadása, súlyszámokkal, 
illetve az értékelési módszerrészletezése:  
5) Alkalmassági követelmények (szakmai, illetőleg pénzügyi-gazdasági):  
6) Az ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc):  
7) Az ajánlatok benyújtásának címe:  
8) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja (az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában 
haladéktalanul):  
9) Az eredmény közlésének tervezett határideje és módja:  
10) Formai követelmények [példányszám, zárt boríték (csomagolás) tartalomra utaló felirattal, „Az 
ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc) lejárta előtt felbontani tilos!” felirat, postai kézbesítés 
esetén „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”]:  
11) Amennyiben az ajánlatkéréshez szükséges egyéb dokumentumokat (pl. terveket, terméklistát, 
stb.) mellékelnek, az arra való utalás:  
Dátum, Aláírás 
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Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz 
 

Társulási Megállapodás módosítása 
 

Határozati javaslat: 
 
A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Társulási Megállapodás 
módosításának 
javaslatait és azt határozatával elfogadja. 
A Társulási Tanács tagjai vállalják, hogy az általuk képviselt települések képviselő testületeivel a 
Társulási Megállapodás módosításának javaslatait megismertetik, azt jóváhagyásra javasolják, 
melyről a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete részére 
haladéktalanul megküldik. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Borkai Zsolt, elnök 
 
A Társulási megállapodás módosítása több okból vált szükségessé: 
1. Nagyszentjánoson elindult a Fürge Róka családi napközi, melynek térítési díjait szükséges 
megállapítani, és az alábbi jogszabályi rész miatt a Társulási megállapodásban is szükséges 
rögzíteni, hogy mely önkormányzat rendeletében fog szerepelni. 
Az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény megváltozott 
és a 92.§. (1) bekezdés kimondja „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról… 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
Ennek megfelelıen szükséges módosítani a Társulási megállapodás 5. sz. mellékletét. 
 
2. Változott az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl, amely a 
Társulás területfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak jórészét szabályozza. Elsısorban ennek 
a jogszabálynak a változásából illetve egyéb, az államigazgatás rendszerét érintı jogszabály 
változása és pontosítások miatt szükséges a Társulási Megállapodás több rendelkezését 
módosítani. 
 
3. Rábapatona Község Önkormányzata jelezte a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás felé, 
hogy csatlakozni kíván a mozgókönyvtári feladatellátáshoz, így ezt is szükséges rögzíteni a 
Társulási megállapodásban. 
 
4. A 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény szerint a többcélú társulások mőködési 
normatívája 
több mint 10 millió forinttal csökkent, továbbá figyelembe véve, hogy a 2011. évtıl 
kezdıdıen gazdasági vezetıt foglalkoztat a Társulás, ezért a Társulási megállapodásban korábban 
rögzített 2 fı pénzügyi-gazdasági ügyintézıi státuszt 2012. június 30-i hatállyal megszünteti 
és a feladatait a gazdasági vezetı munkakörébe helyezi át. Ennek megfelelıen a 
gazdasági vezetı munkaköri leírása kiegészül. 
A változásokat a megállapodás szövegében és a kapcsolódó mellékletekben piros színnel 
jelöltük, a 
megállapodásban lévı számozások a tartalommal együtt automatikusan változtatásra kerülnek. 
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MEGÁLLAPODÁS 
többcélú kistérségi társulás létrehozásáról 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A gyıri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 
(továbbiakban: Ötv) 41. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, valamint a települési 
önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban: Tkt) 11. § (1) 
bekezdése, 
illetve a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 
Tftv.) 
10/G. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok e megállapodás keretében történı 
együttmőködéssel 
a kistérségi fejlesztési elképzeléseik összehangolása, a kistérségi területfejlesztési feladataik 
minél hatékonyabb 
és optimálisabb ellátása, továbbá az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának 
kiegyenlített 
emelése érdekében társulási megállapodást kötnek. 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.1 A Társulás megnevezése: 
1.1.1 Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás 
1.1.2 A Társulás rövidített neve: Gyır TKT 
1.2 Az alapítás idıpontja területfejlesztési feladatok ellátására: 2004. július 19. 
A többcélú kistérségi társulássá átalakulás idıpontja: 2005. május 9. 
1.3 A társulás mőködési területe: a Tkt. „A kistérségek, a kistérségekbe tartozó települések és a 
kistérségek 
székhelye” c. melléklete által felsorolt települések közigazgatási területe. 
1.4 A társulás székhelye: 9021 Gyır Városház tér 1. 
Társszékhely: 9081Gyırújbarát, Fı u.1. 
Gyırújbaráti mikrotérség szociális és gyermekjóléti feladatait ellátó intézmény központja. 
Társszékhely: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6. 
Ikrény mikrotérség szociális és gyermekjóléti feladatait ellátó intézmény központja. 
 
1.5 A társulás tagjainak névsorát, székhelyét és a tagtelepülések állandó lakosainak számát a 
megállapodás 
1. számú melléklete tartalmazza. 
1.6 A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. A társult tagok vállalják, hogy a Társulási 
Megállapodásban 
rögzített feladatok ellátásáról közösen gondoskodnak. Az egyes feladatok ellátásából 
kilépni csak január 1-jével lehet, amennyiben errıl a tagönkormányzat a Társulás Tanácsát 
legalább 6 hónappal korábban értesítette. 
1.7 A társulás bélyegzıje kör alakú, a kör szélén a „Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás” körbefutó 
felirattal, középen az állami címerrel. 
1.8 A társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek mőködésére vonatkozó 
szabályokat 
kell alkalmazni. 
1.9 A társulás képviselıje a társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén az általános 
elnökhelyettes, 
illetve az elnökhelyettesek, az SZMSZ-ben meghatározott módon. 
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II. FEJEZET 
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 

 
2.1. A társulás célja: szakmai és társadalmi érdekek egységes képviselete, a tagok 
egyenjogúságának 
tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján: 
a) a területfejlesztés tekintetében a kistérséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése, 
közös 
területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását elısegítendı közös 
pénzalap létrehozása, 
b) a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttmőködést igénylı közoktatási, 
gyermekjóléti, egészségügyi, szociális, belsı ellenırzési, mozgó könyvtári, közös közútkezelıi, és 
kistérségi ügyintézés korszerősítési feladatok- és hatáskörök ellátásának magasabb szakmai 
színvonalon történı, illetve hatékonyabb megszervezése. 
 
Az egyes tagok által felvállalt feladatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
2.2. A társulás a következı feladatokat látja el: 
2.2.1. A területfejlesztéssel összefüggı feladatok tekintetében a társulás a Tftv. 10/G. § (1) 
bekezdése 
alapján kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. 
Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok keretén belül a Társulás a kistérség területén a 
kistérség 
társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel 
összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén mőködı gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében feladata: 
a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak vizsgálata, 
b) a kistérség területfejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevételével készített 
területfejlesztési 
programjának kidolgozása, elfogadása és a megvalósítás ellenırzése, 
c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv készítése, 
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetes véleménynyilvánítás a 
meghirdetett 
központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott támogatási 
kérelmekkel 
kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, 
e) megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 
területfejlesztési 
tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programok 
finanszírozására és megvalósítására, 
f) a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról vélemény nyilvánítása, 
különösen 
azoknak a kistérség területét érintı intézkedéseit illetıen, 
g) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében 
való közremőködés, 
h) források győjtése a tanács mőködtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához, 
i) a kistérség képviselete területfejlesztési ügyekben, 
j) a kistérségben mőködı társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek 
együttmőködésének koordinálása, együttmőködés az állami és civil szervezetekkel, 
k) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, 
l) vélemény nyilvánítása a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban 
m) költségvetés megállapítása, annak végrehajtásáról gondoskodás, valamint a fejlesztési 
források 
hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználásának figyelemmel kísérése 
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és elısegítése; 
n) együttmőködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, a 
kistérségben mőködı állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a 
gazdasági szervezetekkel. 
o) rendelkezés a h) és k) pontokban, valamint a külön jogszabályokban meghatározott források 
felett. 
A társulás a területfejlesztéssel összefüggı feladatokat a 3. számú mellékletben megjelölt 
önkormányzatokra 
látja el. 
2.2.2. A közoktatási feladat keretén belül a Társulás ellátja: 
a) a közoktatási intézményi feladatot, amelynek keretében gondoskodik a közoktatási feladat 
ellátásában 
részt vevı önkormányzatok fenntartásában mőködı, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti 
intézmények hatékonyabb mőködésének szervezésérıl, az intézményekben folyó nevelésoktatás 
színvonalának javításáról. 
Az a) pontban megjelölt feladatellátást a Társulás a 4. számú mellékletben felsorolt mikrotérségi 
intézményi társulások, valamint a települési önkormányzat által önállóan fenntartott 
intézménye 
útján biztosítja. 
b) a pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintő mőködtetését az alábbiak szerint: 
- logopédiai és gyógy-testnevelési ellátás a tagönkormányzatok, illetve azok fenntartásában 
lévı intézményein keresztül szervezı tevékenységével; 
valamint Gyırújbarát község fenntartásában lévı II. Rákóczi Ferenc ÁMK Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményén keresztül szervezı tevékenységgel: 
- logopédiai 
- gyógy-testnevelési 
- nevelési tanácsadási és 
- pályaválasztási feladatokat; 
valamint a Gyır Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott pedagógiai szakszolgálati 
intézményén keresztül szervezı tevékenységgel az 
- oktatási, nevelési, diagnosztikai és tanácsadási feladatokat (logopédiai tanácsadás, 
konduktív tanácsadás, gyógytestnevelési tanácsadás, tanácsadás beilleszkedési zavarokkal 
küzdı gyermekeknek és szüleiknek, tanácsadás tanulási zavarokkal küzdı 
gyermekeknek és szüleiknek, tanulási képességek vizsgálata) 
- iskola és pályaválasztási tanácsadást, 
- tehetséggondozás, tehetségfejlesztı tanácsadást 
továbbá a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Gyır-Moson Sopron Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában mőködı Gyógypedagógiai Szolgáltató Központon 
keresztül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86.§ (3) bekezdés f) 
pontja, valamint a 87.§ (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott pedagógiai szakszolgálati 
feladatok 
- gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- fejlesztı felkészítés 
- logopédiai 
ellátásának biztosítása. 
c) a Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedıen - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) 
bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet készít. 
A Társulás a közoktatással összefüggı feladatokat – kivéve az intézkedési terv elkészítését, 
amelyet 
valamennyi önkormányzatra nézve lát el – a 4. számú mellékletben megjelölt önkormányzatokra 
látja el. 
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2.2.3. A gyermekjóléti alapellátási feladat keretén belül a Társulás intézményfenntartóként 
biztosítja 
a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítı szolgálat integrált formában történı ellátását, 
továbbá a gyermekek napközbeni ellátását (családi napközi feladat.) 
A Társulás a feladatok ellátásáról intézményfenntartóként, továbbá Gyır Várossal és 
Dunaszentpállal kötött külön megállapodás útján – az 5. számú melléklet szerint az ott megjelölt 
önkormányzatokra vonatkozóan – gondoskodik. 
Az alapítói jogokat, valamint az intézmény vezetıjének kinevezési jogát a tanács, míg az 
egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja. 
2.2.4. A szociális alapellátási feladat keretén belül a Társulás szervezı tevékenységével biztosítja, 
hogy a tagtelepülésen élı rászorulók az alábbi ellátásokat megkaphassák: 
a) támogató szolgálat 
b) értelmi fogyatékosok nappali otthonos ellátása 
A feladatellátás módját, és az abban részes települések listáját a 6. számú melléklet rögzíti. 
2.2.5. Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat a 
töltéstavai 
székhelyő, gyıri központú Háziorvosok Ügyelete Közhasznú Társaság, valamint a 
Gyıri Háziorvosok Ügyelete Betegellátó Egészségügyi Közhasznú Társaság látják el. 
A feladat ellátásában részt vevı önkormányzatok a 7. számú mellékletben kerültek megjelölésre. 
2.2.6. A belsı ellenırzési feladat keretén belül a Társulás szervezı tevékenységével, külsı erıforrás 
bevonásával segíti, hogy a tagönkormányzatok, és azok fenntartásában mőködı intézmények 
gazdasági-pénzügyi tevékenységeiket a rájuk irányadó jogszabályokban rögzítettek 
szerint folytathassák. 
A Társulás a feladat ellátásáról a 8. számú mellékletben megjelölt önkormányzatokra 
vonatkozóan 
gondoskodik. 
2.2.7. A kistérségi ügyintézési korszerősítési feladat keretén belül a Társulás: 
a. Segíti a munkaszervezete irodahelyiségének kialakítását, a Társulás által fenntartott 
intézmények kistérségi munkaszervezethez integrálását, továbbá valamennyi 
települési önkormányzat bekapcsolását a kistérségi informatikai hálózat 
kialakításába. 
b. Törekszik a virtuális önkormányzás települési és kistérségi szintő alkalmazására. 
c. Segíti a közigazgatás átalakulását e-közigazgatássá, amellyel hozzájárul a helyi 
és kistérségi politika és társadalmi e-demokrácia létrejöttéhez, ideértve a helyi enépszavazás 
feltételeinek megteremtését. 
A feladat ellátásában részt vevı önkormányzatok a 9. számú mellékletben kerültek megjelölésre. 
 
2.2.8. A közös közútkezelıi feladatok keretén belül a Társulás biztosítja tagtelepülései számára a 
települések kezelésében álló közutak felmérését, adatbázis létrehozását; valamint a közutak 
fenntartására, felújítására, kiépítésére kiírt pályázatokon való részvételben a tagtelepülések 
számára segítséget nyújt. 
A feladat ellátásában részt vevı önkormányzatok a 10. számú mellékletben kerültek 
megjelölésre. 
2.2.9. A mozgó könyvtári feladatellátás keretén belül a Társulás ellátási szerzıdés útján 
gondoskodik 
a jelen megállapodás 11. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok tekintetében. 
2.2.10. Minden önkormányzatra kiterjedıen ellátja a közös sporttevékenységek, közös szabadidıs 
és egyéb m.n.s. szórakoztatási tevékenységek összefogását koordinálását. 
2.2.11. Minden önkormányzatra kiterjedıen ellátja a kistérségi jelentıséggel bíró közmővelıdési – 
humán feladatokat, azok koordinálását. 
2.2.12. Minden önkormányzatra kiterjedıen biztosítja a közfoglalkoztatási feladatok 
összehangolását. 
A feladatkörök bıvítésében és az ahhoz kapcsolódó, jelen megállapodást érintı változások 
átvezetésében 
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a Tagok a jóhiszemő joggyakorlás követelményeinek megfelelıen kötelesek egymással és a 
Társulással együttmőködni, kötelesek jognyilatkozataikat határidıben megtenni. A Társulási 
Megállapodás 
tevékenységi köröket is érintı megváltoztatására vonatkozó jognyilatkozatok késedelmes 
megtételének, 
vagy elmulasztásának következményeit a „Társulás Gazdálkodása” c. fejezet tartalmazza. 
 

III. FEJEZET 
A TÁRSULÁS TAGJAI 

 
3.1. A társulás alapító tagjai Tkt. mellékletében, a gyıri kistérségbe tartozó települések köre. 
A többcélú kistérségi társulás a 2. számú mellékletekben megjelölt önkormányzatokra 
vonatkozóan 
gondoskodik a megállapodás II. fejezetében felsorolt közszolgáltatások biztosításához 
kapcsolódó 
és térségi együttmőködést igénylı egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról. 
3.2. Mivel a társulásnak a területfejlesztés tekintetében a kistérséghez tartozó valamennyi 
települési 
önkormányzat alapító tagja, így a társulás területfejlesztési feladatához csatlakozni csak a 
kistérség 
területi határának megváltozása esetén vagy területszervezési eljárás következményeként 
alakított új község esetében lehetséges. 
Az egyéb közszolgáltatások tekintetében a többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, 
abból kiválni a törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 
A többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai a helyi önkormányzati általános 
választásokat 
követı hat hónapon belül felülvizsgálják. 
3.3. A tagsági viszony megszőnése: 
3.3.1. A társulásból a képviselı-testület minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával lehet kilépni, amennyiben a képviselı-testület errıl szóló határozatát a társulás 
tagjaival 6 hónappal korábban közli. 
3.3.2. A társulás tagjai több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének 
ismételt felhívásra sem tett határidıben eleget. 
3.3.3. A tagsági viszony megszőnik még a tagok társulás megszüntetését kimondó minısített 
többséggel hozott határozatával. 
3.3.4. A társuláshoz csatlakozni, vagy abból kilépni a törvényben meghatározott esetben, illetve a 
naptári év utolsó napjával lehet. 
3.4. A tagok jogai és kötelességei 
3.4.1. A tagok jogai 
a) Képviselıje útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat megalkotásában, 
a Társulás szervezetének kialakításában. 
b) Képviselıje választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
c) Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésén képviselıje útján a saját önkormányzata 
érdekeit. 
d) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
e) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait 
és információit. 
f) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
g) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 
h) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekbıl (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevétel stb.). 
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i) Javaslatot tehet a Társulást érintı bármely – tagságának megfelelı – kérdésben, jogosult 
a Társulás törvénysértı határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
j) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselıihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tılük a Társulás bármely tevékenységérıl, amelyre a 
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 
k) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi 
vélemény rögzítésére és képviseletére. 
l) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó elınyökbıl. 
m) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését kezdeményezheti, amelyrıl 
a Társulás tagjai – a kezdeményezéstıl számított 60 napon belül – döntenek. 
3.4.2. A tagok kötelességei 
a) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
betartása. 
b) Képviselıje útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elısegítve 
a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
d) A Társulás határozatainak végrehajtása. 
e) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
f) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkezı ügyekhez a szükséges 
adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 
 

IV. FEJEZET 
A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATAI 

4.1. A társulás tagjai: 
4.1.1. A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos javaslataikat, kezdeményezéseiket 
döntés elıtt elızetesen egyeztetik a társulás illetékes szervével. 
4.1.2. Szakapparátusukkal támogatják a társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok 
megoldását. 
4.1.3. A társulás feladatkörébe tartozóan adat- és információszolgáltatást biztosítanak a társulás 
részére. 
4.1.4. Saját illetékességi területükön biztosítják a társulás mőködéséhez szükséges tárgyi 
feltételeket. 
4.2. A társulás: 
4.2.1. Feladatkörébe tartozó kérdésekben a tagok részére információszolgáltatást, tanácsadást 
végez. 
4.2.2. Feladatkörébe tartozóan győjti a térségre vonatkozó információkat, koncepciókat, 
terveket, 
rendszerezi, feldolgozza azokat és a tagok részére továbbítja. 
 

V. FEJEZET 
A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

5.1. Jelen megállapodás a társulás szervezetének, mőködésének, döntés elıkészítési és 
döntéshozatali 
eljárásának fıbb szabályait tartalmazza. A részletes szabályokat a törvény és ezen megálla13 
podás keretei között a Társulási Tanács az átalakulást követı 3 hónapon belül elfogadott 
Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatban állapítja meg. 
5.2. A társulás szervei: 
a) a társulási tanács 
b) a társulási tanács elnöke 
c) a társulási tanács elnöksége 
d) a társulási tanács általános elnökhelyettese 
e) társulási tanács elnökhelyettesei 
f) társulás munkaszervezete 
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g) pénzügyi bizottság 
h) oktatási bizottság 
i) idegenforgalmi bizottság 
j) területfejlesztési bizottság 
k) szociális bizottság 
5.2.1. A társulási tanács 
5.2.1.1. A társulás döntéshozó szerve, gyakorolja a jelen megállapodásban a társulásra ruházott 
feladat- és hatásköröket. 
Ezen belül: 
- megállapítja a társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát 
- évente megállapítja a tagok mőködéshez szükséges lakosságszám arányos hozzájárulását 
- megválasztja a társulás elnökét, általános elnökhelyettesét, elnökhelyetteseit 
- elfogadja a társulás költségvetését, valamint annak végrehajtásáról szóló beszámolót 
- feladatkörében intézményt alapíthat, kinevezi vezetıjét, és gyakorolja felette az 
alapvetı munkáltatói jogokat 
- dönt más társulással való együttmőködésrıl 
- meghozza mindazokat a döntéseket, amelyek a társulás rendeltetésszerő mőködése 
szempontjából szükségesek 
- dönt a munkaszervezet formájáról 
- eljár a kistérséget érintı területfejlesztési ügyekben. 
5.2.1.2. A társulási tanácsot a társult települések polgármesterei alkotják. 
 
5.2.1.3. A polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjérıl a tagtelepülés képviselı- 
testülete rendelkezik. 
5.2.1.4. A társulási tanácsban a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezi. Egy adott 
közszolgáltatásban történı döntéshozatalban kizárólag a közszolgáltatás ellátására 
társult tagok vehetnek részt. 
5.2.1.5. Blokkoló kisebbségi véleménynek minısül a tagtelepülések 1/3-os arányának ellentétes 
szavazata, melynek esetében a tanács 5 napon belül érdemben újratárgyalja 
az ügyet, és ismételten döntést hoz. 
5.2.1.6. A társulási tanács tagja évente két alkalommal köteles beszámolni képviselıtestületének 
a tanácsban végzett munkájáról. 
5.2.1.7. A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 
5.2.1.8. A társulási tanács ülései nyilvánosak. Zárt ülést tart: 
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 
egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor, 
b) a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás által kiírt pályázat tárgyalásakor, 
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
5.2.1.9. A társulás szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal tart ülést. 
A társulási tanácsot össze kell hívni: 
a) az elnök, az elnökhelyettes, illetve a társulás bármely tagjának napirendet 
is tartalmazó indítványára, a kézhezvételtıl számított 15 napon belül, 
b) a közigazgatási hivatal megyei kormányhivatal kezdeményezésére a kézhezvételtıl 
számított 15 napon belül, 
c) a pénzügyi bizottság javaslatára, 
d) a társulási tanács által meghatározott idıpontban. 
5.2.1.10. Határozatképesség: 
a) amennyiben a tanács területfejlesztési tanácsként jár el, úgy a társulási 
tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok képviselıinek több mint fele 
jelen van. A tagokat megilletı jogokat – ide értve a szavazás jogát is – csak 
a testület ülésén jelen lévı tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv 
vezetıje által írásban felhatalmazott, az ülésen jelen lévı személy helyettesítheti. 
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b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár el, a társulási tanács 
akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkezı 
tag jelen van és a jelen lévı tagok által képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
5.2.1.11. A társulási tanács döntéseit egyszerő többséggel hozza: 
a) amennyiben a tanács területfejlesztési tanácsként jár el, a javaslat elfogadásához 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelen lévı tagok szavazatainak felét. Szavazategyenlıség esetén az elnök 
szavazata dönt. A szavazás nyílt, kivéve, ha a szervezeti és mőködési szabályzat 
titkos szavazást ír elı 
b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár le, a javaslat elfogadásához 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 
a jelen lévı tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
5.2.1.12. Minısített többség: 
a) amennyiben a tanács területfejlesztési tanácsként jár el, a minısített többséghez 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri tagok szavazatainak 
kétharmadát 
b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár el, a minısített 
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 
lévı tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
a felét. 
5.2.1.13. Minısített többség esetei: 
a) területfejlesztési kérdéskör esetén minden olyan esetben, amikor azt a törvény elıírja 
b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár el: 
- a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylı -pályázat benyújtásához, 
az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
- az 5.2.1.8. bekezdés „b” pontjában meghatározott esetben, 
- választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetekben, 
- társulási megállapodás jóváhagyását, módosítását, továbbá a társulás megszüntetését 
kezdeményezı döntés meghozatalához, 
- költségvetés és zárszámadás elfogadásához, 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadásához, 
- tagi hozzájárulás megállapításához, 
- valamint azokban az ügyekben, amelyeket a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
meghatároz. 
5.2.1.14. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás kistérségi fejlesztési tanácsként jár el, a 
társulási tanács tagjai egybehangzó „igen” szavazata szükséges a Tftv.-ben meghatározott 
esetekben. 
Ha az egyöntető támogatás a javaslat beterjesztésekor nem szerezhetı meg, akkor 
a 30 napon belül összehívott ismételt ülésen a döntés minısített többséggel meghozható. 
5.2.1.15. A társulási tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselı-testület 
ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzıkönyvet 
a társulási tanács elnöke, és társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. 
A jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a közigazgatási hivatalnak, kormányhivatalnak 
továbbá a társulás valamennyi tagjának. 
5.2.1.16. A társulási tanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni, arról a felelısöknek 
kivonatot 
kell küldeni, végrehajtásukról határidıben jelentést kell készíteni. 
5.2.2. A társulási tanács elnöksége 
A társulási tanács elnöksége öt tagból áll: 

a társulási tanács elnökébıl 
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az általános elnökhelyettesbıl 
a területfejlesztésért felelıs elnökhelyettesbıl 
a kettı, a humán feladatok ellátásáért felelıs elnökhelyettesekbıl 

5.2.2.1. A társulás elnöke: 
- javaslatot tesz az elnökhelyettesek személyére 
- összehívja és vezeti a társulási tanács ülését 
- irányítja a társulás döntéseinek elıkészítését, valamint a határozatok végrehajtását 
- képviseli a társulást a tagönkormányzatok, valamint más szervek és személyek 
elıtt 
- a költségvetés keretei között kötelezettséget vállal a társulás pénzügyei tekintetében, 
utalványozza a kiadásokat és bevételeket 
- a társulási tanács által kinevezettek tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat 
- a társulás nevében megköti a polgárjogi szerzıdéseket a társulási döntés 
alapján. 
5.2.2.2. A társulás elnökét a társulási tanács választja titkos szavazással a polgármester 
megbízatásának idıtartamára. Az elnökre javaslatot bármely tag tehet. A jelöltté váláshoz 
a jelen lévı tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
5.2.2.3. A társulási tanács elnöke és elnökhelyettesei nem megfelelı feladatellátás esetén 
visszahívhatók. A visszahívásra a megválasztásra vonatkozó szabályok irányadók. 
5.2.2.4. Az elnököt akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes, illetve elnökhelyettesek 
helyettesítik az SZMSZ-ben meghatározott módon. 
5.2.2.5. A társulási tanács elnöke feladatainak egy részét az általános elnökhelyettesre, illetve 
elnökhelyettesekre ruházhatja, ez azonban felelısségét nem érinti. 
5.2.3. A társulás munkaszervezete 
5.2.3.1. A Társulás mőködésével kapcsolatos napi teendıket a Társulás önálló munkaszervezete 
látja el. 
5.2.3.2. A munkaszervezet szervezete: 

munkaszervezet-vezetı 
gazdasági vezetı 

 
2 fı pénzügyi-gazdasági ügyintézı 
vidékfejlesztési menedzser 
közmővelıdési - humán referens 
pályázati koordinátor 
adminisztratív ügyintézı 
közfoglalkoztatás szervezı 

5.2.3.3. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámról a társulási tanács dönt. 
5.2.3.4. A munkaszervezet vezetıje felett az alapvetı munkáltatói jogkört a társulás tanács, 
az Ötv. 103. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb munkáltatói jogokat a tanács 
elnöke, míg a munkaszervezet többi dolgozója felett a munkaszervezet vezetıje 
gyakorolja. 
A munkaszervezet részletes feladatait a társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
kell meghatározni. 
5.2.3.5. A munkaszervezet keretében - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, 
a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett - mőködhetnek a minisztériumoknak, 
valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai. 
5.2.4. Pénzügyi Bizottság 
5.2.4.1. A társulási tanács tagjai sorából 5 tagú pénzügyi bizottságot választ (elnök, és további 
4 tag). 
5.2.4.2. A pénzügyi bizottság feladata a társulás költségvetés-tervezetének véleményezése, 
a társulás gazdálkodásának figyelemmel kísérése, az éves költségvetési beszámoló 
értékelése, a gazdálkodás szabályszerőségének és célszerőségének ellenırzése. 
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5.2.4.3. A társulás a pénzügyi bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a társulási tanács 
tagjai közül választja. 
5.2.5. Oktatási Bizottság 
5.2.5.1. A társulási tanács soraiból, és külsı szakemberek bevonásával oktatási bizottságot 
választhat (elnök, és további négy tag). 
5.2.5.2. Az oktatási bizottság mőködése eseti jellegő, nem állandó. 
5.2.5.3. Az oktatási bizottság tagjainak feladata a kistérségi közoktatási együttmőködések 
elımozdítása, a kistérségi közoktatási ügyekkel kapcsolatos teendık véleményezése. 
5.2.6. Idegenforgalmi Bizottság 
5.2.6.1. A társulási tanács soraiból, és külsı szakemberek bevonásával idegenforgalmi bizottságot 
választhat (elnök, és további két tanácstag, valamint kettı külsıs szakember, 
melyek személyére a Bizottság elnöke tesz javaslatot). 
5.2.6.2. Az idegenforgalmi bizottság mőködése állandó jellegő. 
Az idegenforgalmi bizottság tagjainak feladata a kistérségi turisztikai, idegenforgalmi 
együttmőködések, fejlesztések elımozdítása, a kistérségi idegenforgalmi ügyekkel 
kapcsolatos teendık véleményezése. 
5.2.6.3. Az idegenforgalmi bizottság feladata a gyıri kistérség tagönkormányzatainak, és a 
tagtelepülésen élı vállalkozóknak, valamint egyéb gazdasági tevékenységet folytató 
szervezetek az idegenforgalmi ágazathoz kapcsolódó tevékenységének összehangolása, 
egyeztetések, együttmőködési formák javaslatainak kidolgozása, megvalósítása, 
valamint az egységes turisztikai-idegenforgalmi arculat kialakítása. Feladatainak 
sikeres ellátása érdekében a Társulás Tanácsa éves keretösszeget állapít meg. 
A keretösszeg felhasználásáról, ütemezésérıl a bizottság tervet készít, melyet a 
Társulás Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök felhasználásáról, és a 
bizottság tevékenységérıl a bizottság elnöke évi két alkalommal a Társulás Tanácsa 
elıtt beszámol. 
5.2.6.4. Minden egyéb, az Idegenforgalmi Bizottság mőködését érintı kérdést a Társulás 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendez. 
5.2.7. Területfejlesztési Bizottság 
5.2.7.1 A társulási tanács soraiból, és külsı szakemberek bevonásával területfejlesztési 
bizottságot 
választhat (elnök, és további két tanácstag, valamint kettı külsıs szakember, melyek személyére 
a Bizottság elnöke tesz javaslatot). 
5.2.7.2 A területfejlesztési bizottság mőködése állandó jellegő. 
A területfejlesztési bizottság tagjainak feladata a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 
1996. évi XXI. Tv. 10/C. paragrafus (2.) bekezdésében felsorolt feladatokat érintı, valamint a 
kistérségi 
területfejlesztési együttmőködések, fejlesztések elımozdítása, a kistérségi területfejlesztési 
ügyekkel kapcsolatos teendık véleményezése. 
5.2.7.3. A területfejlesztési bizottság feladata a gyıri kistérség tagönkormányzatainak, és a 
tagtelepülésen 
élı vállalkozóknak, valamint egyéb gazdasági tevékenységet folytató szervezetek a te20 
rületfejlesztési ágazathoz kapcsolódó tevékenységének összehangolása, egyeztetések, 
együttmőködési 
formák javaslatainak kidolgozása, megvalósítása, valamint az egységes térség- és 
területfejlesztési 
koncepció kialakítása. Feladatainak sikeres ellátása érdekében a Társulás Tanácsa 
éves keretösszeget állapít meg. A keretösszeg felhasználásáról, ütemezésérıl a bizottság 
tervet készít, melyet a Társulás Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök 
felhasználásáról, 
és a bizottság tevékenységérıl a bizottság elnöke évi két alkalommal a Társulás Tanácsa 
elıtt beszámol. 
5.2.7.4. Minden egyéb, a Területfejlesztési Bizottság mőködését érintı kérdést a Társulás 
Szervezeti 
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és Mőködési Szabályzata rendez. 
5.2.8. Szociális Bizottság 
5.2.8.1. A Társulási Tanács soraiból, és külsı szakemberek bevonásával szociális bizottságot 
választhat 
(elnök, további két tanácstag, valamint kettı külsıs szakember, melyek személyére a Bizottság 
elnöke tesz javaslatot). 
5.2.8.2. A szociális bizottság mőködése állandó jellegő. 
Feladata a Társulás fenntartásában mőködı szociális és gyermekjóléti intézmények 
mőködésének 
koordinálása, fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, döntések megfogalmazása, elıkészítése. 
5.2.8.3 Minden egyéb, a szociális bizottság mőködését érintı kérdést a Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata rendez. 
 

VI. FEJEZET 
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 

6.1. A társulás a társulási tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
6.2. A költségvetés bevételi forrásai: 
- a tagok által befizetett hozzájárulás 
- a települési önkormányzatok által biztosított támogatások 
- pályázati pénzeszközök 
- átvett pénzeszközök 
- a társulás vagyonának hasznosításából származó bevételek 
- kamatbevételek 
- címzett és céltámogatások. 
6.2.1. A tagok a települési lakosságszámuk arányában éves hozzájárulást fizetnek a 2005. évtıl, 
melynek összegét a társulási tanács évente, a tárgyévi költségvetés tárgyalásakor állapítja 
meg. 
6.2.2. Az egyes közszolgáltatásokhoz történı hozzájárulások mértékérıl a társulási tanács a 
tárgyévi 
költségvetés elfogadásakor dönt. 
6.2.3. A tagi hozzájárulás két részletben fizethetı be a társulás OTP Banknál vezetett számlájára. 
Az elsı részlet március 1-jéig, a második szeptember 15-ig esedékes. Késedelem esetén a 
hátralékot a jegybanki alapkamat terheli. 
6.2.4 A tagi, és az egyes közszolgáltatásokhoz történı hozzájárulási és fizetési kötelezettség 
elmulasztásának 
felmerülése esetén, továbbá ha a Társulás tagja a jogtalanul felvett normatív 
támogatást az elszámolással egyidejőleg nem fizeti vissza a Társulás számlájára, akkor: 
6.2.4.1 A munkaszervezet-vezetı köteles értesíteni a Társulási Tanács elnökét. 
6.2.4.2 A Társulási Tanács elnöke írásban egyeztetést kezdeményez az érintett önkormányzat 
polgármesterével. 
6.2.4.3 Amennyiben a 6.2.4.2. szerinti egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, úgy az 
elnök az ügyet a Társulási Tanács elé terjeszti, különösen indokolt esetben akár rendkívüli 
ülés összehívásával is. 
6.2.4.4 A Társulási Tanács megvizsgálja, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása 
megállapítható- 
e. Amennyiben a Társulási Tanács megítélése szerint megállapítható a mulasztás, 
azonban a polgármester az egyeztetés során azt vitatta, a Társulási Tanács soron kívül 
rendkívüli belsı ellenırzést rendel el annak megvizsgálása érdekében, hogy valóban 
nem vagy nem annyi befizetés teljesült, mint amennyinek teljesítésére az érintett köteles 
lett volna. 
6.2.4.5 Amennyiben a mulasztás nem vitatott, a Társulási Tanács határozattal kezdeményezi az 
érintettnél annak teljesítését, melyre legfeljebb 15 napos határidıt szab. 
6.2.4.6 A rendkívüli belsı ellenırzést a 6.2.4.4. pont szerinti döntést követı 10 napon belül le kell 
folytatni. Ennek tapasztalatait, a belsı ellenırzési jelentést a Társulási Tanács az elnök 
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elıterjesztése alapján és soron kívül (akár rendkívüli ülésen) tárgyalja, majd határozatban 
dönt a fizetési kötelezettség fennállásáról vagy fenn nem állásáról. 
6.2.4.7 Amennyiben a Társulási Tanács döntése szerint a fizetési kötelezettség egyértelmően 
fennáll, úgy határozattal kezdeményezi az érintettnél annak teljesítését, melyre legfeljebb 
15 napos határidıt szab. 
6.2.4.8 A Társulási Tanács 6.2.4.5. és 6.2.4.7. pont szerinti határozatában dönt a teljesítés 
elmaradása 
esetén alkalmazandó következményekrıl. 
6.2.4.9 A nemteljesítés következményként a Társulási Tanács bírósághoz fordulhat, vagy az 
alábbi szankciókat alkalmazhatja: 
a) a Társulás szolgáltatásainak ideiglenes szüneteltetése, amely szolgáltatásokra az 
érintett fél megállapodást kötött, ha a fizetési kötelezettség elmulasztása ezekkel 
kapcsolatos; 
b) a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekbıl való részesedés korlátozása 
(támogatások, pályázatok, egyéb); 
c) a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó elınyökbıl való részesedés korlátozása; 
d) azonnali beszedési megbízás (inkasszó) kibocsátása, amit a Társulási Tanács elnöke 
részérıl elızetesen postai úton, tértivevénnyel elküldött külön írásbeli felszólításnak 
is meg kell elızni, mely a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó 10 
napos határidıt tartalmaz. Az inkasszót a határidı eredménytelen eltelte után a 
Társulási Tanács elnöke az utalványozás és ellenjegyzés szabályai szerint érvényesítheti. 
Az inkasszó teljesíthetıségéhez a társulás tagjai a bankszámlát vezetı 
pénzintézetük részére adott felhatalmazó levél másolati példányát tárgy év április 
30-ig kötelesek a társulás munkaszervezete részére megküldeni. 
6.2.4.10 Abban az esetben, ha az inkasszó alkalmazása sem vezet eredményre (fedezet hiány 
vagy -elvonás esetén), a Társulási Tanács elıterjesztésére a társulás tagjainak több mint 
a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú 
kistérségi társulásból kizárhatja a társulás tagját. 
6.2.4.11 A 6.2.4.9. és 6.2.4.10. pontban foglalt szankciók alkalmazására kizárólag a fizetési 
kötelezettség 
teljesítésére való rászorítás céljából, kizárólag az elmulasztott befizetéshez 
arányos mértékben, és kizárólag a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedıen kerülhet 
sor. 
6.2.5 A társulás fejlesztési igényeit elsısorban pályázati források megszerzésével biztosítja. 
Ezekhez 
saját erıként felhasználja a saját szabad pénzeszközeit. A pályázatokat a társulás saját 
nevében nyújtja be, amennyiben a kiírás alapján önkormányzatok pályázhatnak, akkor az erre 
vonatkozó döntést a tagönkormányzatoknál kezdeményezi. 
6.2.6 A társulás a számláján lévı átmenetileg szabad pénzeszközöket, pénzpiaci befektetés 
(államilag 
garantált állam vagy értékpapír) illetve folyószámla betétlekötés útján kamatoztathatja. 
A szabad pénzeszközöket egy évnél nem hosszabb lekötési idejő államilag garantált állam 
vagy értékpapírba lehet befektetni. 
6.2.6 A társulás az állami céltámogatásokra pályázhat - vagy a kiírástól függıen a 
tagönkormányzatoknak 
ilyen pályázat benyújtására indítványt tehet - illetve címzett támogatást igényelhet. 
6.2. A társulás költségvetésének kiadási és bevételei elıirányzatainak teljesítése a mindenkori az 
államháztartásról 
szóló törvény (1992. évi XXXVIII. törvény) és végrehajtási rendelete elıírásai 
alapján történhet. 
6.3. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a társulási tanács, törvényességéért a társulási 
tanács 
elnöke felelıs. 
6.4. A gazdálkodás szabályszerőségét és célszerőségét a pénzügyi bizottság ellenırzi. 
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6.5. A társulás gazdálkodásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (6) 
bekezdése 
alapján idıszaki beszámolókat kell készíteni, melyet a pénzügyi bizottság véleményez és a 
társulási tanács fogad el. A beszámolókat meg kell küldeni a tagönkormányzatoknak. 
6.6. A Társulás az általa felvállalt feladatok után állami támogatást igényelhet. A támogatások 
igénylésének 
egyik feltétele, hogy a feladat ellátás és annak módja, szerepeljen a Társulási megállapodásban. 
A megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha azt minden tag önkormányzat képviselı 
testülete 
alakszerő határozat formájában elfogadta. Ezért szükséges, hogy Társulási megállapodás 
módosítását kezdeményezı tanácsülést követı képviselı testületi üléseken a Társulási 
megállapodás 
módosítása szerepeljen a megtárgyalandó napirendek között, és a tárgyban megszületett 
döntés a Tanácsülést követı 45 napon belül jegyzıkönyvi kivonat formájában beérkezzen a 
szakmai 
munkaszervezethez. 
6.7 Amennyiben a jegyzıkönyvi kivonat nem érkezik meg a fent nevezett határidın belül a 
munkaszervezethez, 
úgy a munkaszervezet vezetıje köteles a mulasztó önkormányzatot írásban felszólítani, 
hogy az alakszerő határozat kivonatát a felszólítás kézhezvételétıl számított további 8 napon 
belül küldjék meg a munkaszervezet részére. Amennyiben az önkormányzat ezen póthatáridıt 
is elmulasztja, a mulasztást elkövetı önkormányzat/ok kötelesek 100.000 Ft összegő kötbér 
megfizetésére, mely a munkaszervezet vezetıjének felszólításának kézhezvételét követı 9. napon 
esedékes. Amennyiben a jegyzıkönyvi kivonat benyújtásával az önkormányzat 23 (8+15) 
napot meghaladó késedelembe esik, a kötbér összege minden további megkezdett 15 naponként 
további 100.000 – 100.000 Ft-tal növekszik. A kötbér maximális összege 5.000.000 Ft, azaz 
ötmillió 
forint. 
6.8 A tagok kifejezetten feljogosítják a Társulást, hogy a 6.6 és 6.7 pontban szabályozott kötbér 
vonatkozásában 
minden további jognyilatkozat megtétele nélkül alkalmazásra kerüljenek a 6.2.4.9- 
6.2.4.11 pontokban foglalt jogkövetkezmények, különös tekintettel az inkasszó alkalmazására. 
6.9 A fent leírt mulasztásból eredıen befolyt összeget a Társulás elkülönítetten könyveli és a 
felhasználásáról 
a Társulási tanács határozata alapján a következı évi költségvetésében dönt. 
 

VII. FEJEZET 
A TÁRSULÁS VAGYONA 

7.1. A társulást induló vagyonnal az alapító önkormányzatok látják el, oly módon, hogy a 
székhelytelepülés 
önkormányzata a társulásnak bérleti jogot biztosít, a tagönkormányzatok a mőködéshez 
szükséges ingóságokat pedig a társulás tulajdonába adják. 
7.2. A társulás vagyona a továbbiakban a következıkbıl tevıdik össze: 
- vagyoni értékő jogok (bérleti jog) 
- az önkormányzatok által átadott ingóságok 
- a pályázati források és önkormányzati támogatások felhasználásával létesített ingatlanok 
és ingóságok 
- befektetett érték- és állampapírok 
- készpénzvagyon 
- nem önkormányzati szervek (gazdálkodó szervezetek, alapítványok) által a társulásnak 
ajándékozott vagyon. 
7.3. A társulás vagyonát naprakészen nyilván kell tartani, az év fordulójával leltározni kell és a 
leltárt 
mellékletként a költségvetési beszámolóhoz kell csatolni. 
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7.4. A társulás vagyona felett rendelkezési jog a társulási tanácsot illeti meg. 
7.5. Vagyonfelosztás a társulás tagjának kilépése esetén: 
7.5.1. Amennyiben a társulás tagja a társulási megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése 
mellett kíván kilépni, az általa bevitt vagyon és vagyonértékő jog neki visszajár. Ezen felül 
megilleti a társulás által megszerzett vagyon befizetés-arányos része. 
A vagyont a kilépı tagnak ki kell adni, kivételt képez az a vagyontárgy, amelynek kiadása a 
társulás további feladatellátását lehetetlenné teszi. Ezt a vagyontárgyat – a kilépı taggal történt 
megállapodás szerint – vagy készpénzben meg kell váltani, vagy a tagnak a többcélú kistérségi 
társulással kötött szerzıdés alapján használati díjat kell fizetni. 
7.5.2. Amennyiben a tag a vállalt kötelezettsége nem teljesítése következményeként lép ki, vagy 
a 
többi tag kizárja, akkor az általa bevitt vagyon és vagyonértékő jog részére visszajár, a társulási 
vagyonból pedig az általa a társulásnak juttatott befizetés jegybanki alapkamattal megnövelt 
és a hátralékaival korrigált összege jár vissza. 
A vagyont a 7.5.1. pontban leírt korlátozásokkal kell kiadni. 
7.6. A vagyon felosztása, ha a társulás megszőnik. 
7.6.1. Ha a társulás megszőnését a tagok a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
után 
mondják ki, a vagyonfelosztás a 7.5.1. pontban felvázolt elvek szerint történik. A bevitt vagyon 
és vagyonértékő jog természetben visszajár, a többi vagyon tényleges elosztására, vagy 
egymás közötti megváltására a tagok megállapodást kötnek, tekintettel arra is, hogy a feladatok 
miként kívánják a jövıben ellátni. 
7.6.2. Ha a társulás a társulási megállapodásban vállalt tagi kötelezettségek nem teljesítése 
következtében 
szőnik meg (amennyiben a tagok többsége nem teljesíti a kötelességét), a tagok által 
bevitt vagyon és vagyonértékő jogok visszajárnak. A társulás mőködése alatt megszerzett 
vagyonból elıször rendezni kell a vállalások nem-teljesítésébıl adódó visszafizetési 
kötelezettségeket. 
A visszafizetések teljesítése után fennmaradó vagyont tagi befizetés-arányosan 
kell felosztani. Amennyiben a visszafizetésre az e pontban megjelölt vagyon nem elég, a tagok 
a különbözetet lakosságarányosan összeadják. Ennek teljesítéséig a bevitt vagyon biztosítékul 
szolgál. 
7.6.3. Amennyiben a társulás mőködése egy vagy néhány tag kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása 
miatt lehetetlenül el és megszőnését ezért kell kimondani, a felelıs tag vagy tagok a 
visszafizetési kötelezettségekért teljes vagyonrészükkel kötelesek helyt állni. Ha a visszafizetés 
a felelısök vagyonából nem rendezhetı, a különbözetet a többi tag vagyonából vagyonarányosan 
kell rendezni. 
7.6.4. Ha a tagok a közszolgáltatási feladatok vállalásának kezdı idıpontjától számított 3 éven 
belül 
kimondják a társulás megszőnését – így a társulás által felvállalt feladatok ellátása a jelen 
társulási megállapodás hatálya alatt megszőnik – úgy az adott feladatokra jóváhagyott 
támogatást 
járulékaival növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. A visszafizetési kötelezettség 
teljesítése a tagok között az igénybevett támogatás arányában kerül felosztásra.” 
 

VIII. FEJEZET 
KIADMÁNYOZÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

8.1. A társulás feladatai végrehajtása során készítendı iratokat a társulási tanács elnöke, vagy az 
általa 
külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá. 
8.2. A Társulás nevében, a Társulás költségvetésében meghatározott, felsorolt feladatokra és 
összegben 
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a társulási tanács elnöke által – a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjérıl szóló 
utasításában 
- meghatározott személy vállal kötelezettséget. 
 

IX. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1.1. Jelen megállapodás valamennyi, a kistérséghez tartozó önkormányzat jóváhagyó 
határozatával 
válik joghatályossá. 
9.1.2. A társulás akkor tekinthetı megalakultnak, ha a társulási tanács alakuló ülését megtartotta, 
és 
szerveit megválasztotta. 
9.1.3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 
2004. évi CVII. törvény, a területfejlesztés és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény, 
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény, a társulási tanács Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat, továbbá mindazon jogszabályoknak a rendelkezései irányadók, amelyek a 
társulásban ellátandó feladatokat érintik. 
9.1.4. A társuló önkormányzatok kölcsönösen kinyilvánítják, hogy a megállapodásból eredı, a 
mőködés 
kapcsán felmerülı vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalásos úton kompromisszumra 
törekedve kívánják rendezni. Ennek érdekében többszöri egyeztetésre, szükség esetén közvetítı 
közremőködésének igénybevételére is hajlandók. 
Amennyiben ez az út mégsem vezetne eredményre, a vita bírósági eldöntésére a Gyıri Vá28 
rosi Bíróság illetékességét kötik ki. 
9.1.5. A társulási megállapodás elválaszthatatlan részei: 
1. sz. melléklet: A társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának jegyzéke 
2. sz. mellélet: Az egyes közszolgáltatások ellátásában részt vevı tagok jelölése 
3. sz. melléklet: A területfejlesztési feladatokban részt vevı tagok jegyzéke 
4. sz. melléklet: A közoktatási feladatok ellátásában részt vevı tagok jegyzéke 
5. sz. melléklet: A gyermekjóléti szolgálat ellátásában részes tagok jegyzéke 
6. sz. melléklet: A szociális feladatok ellátásában részes önkormányzatok jegyzéke 
7. sz. melléklet: Az egészségügyi alapellátás – háziorvosi ügyeleti feladatban részes 
önkormányzatok 
jegyzéke 
8. sz. melléklet: A belsı ellenırzés feladatára vállalkozó tagok jegyzéke 
9. sz. melléklet: A kistérségi ügyintézés korszerősítésében részes tagok jegyzéke 
10. sz. melléklet: A helyi önkormányzatok kezelésében lévı közutak kezelésére vállalkozó 
települések 
jegyzéke 
11. sz. melléklet: A mozgó könyvtári feladat ellátásában részes települések jegyzéke 
9.2 Jelen megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezıt aláírták. 
 
Záradék: 
Ezen társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselı-testületei az alábbi 
határozatokkal 
hagyták jóvá: 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 34/2005. (V.4.) Koroncó 44/2005. (III.27.) 
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Börcs 39/2005. (V.2.) Kunsziget 42/2005. (V.5.) 
Bıny 69/2004. (XII.16) Mezıörs 59/2005. (IV.29.) 
Dunaszeg 71/2005. (IV.25.) Nagybajcs 35/2005. (V.6.) 
Dunaszentpál 54/2005. (IV.27.) Nagyszentjános 83/2004. (XII.14.) 
Enese 21/2005. (V.5.) Nyúl 144/2004. (XI.30.) 
Gönyő 105/2004. (XI.19.) Öttevény 127/2004. (XII.15.) 
Gyır 515/2004. (XII.16.) Pér 49/2005. (IV.20.) 
Gyırladamér 101/2004. (XII.13.) Rábapatona 94/2004. (XII.15.) 
Gyırújbarát 39/2005. (IV.28.) Rétalap 55/2005. (V.2.) 
Gyırújfalu 15/2005. (I.26.) Töltéstava 35/2005. (V.4.) 
Gyırzámoly 76/2004. (VII.27.) Vámosszabadi 69/2005. (V.5.) 
Ikrény 57/2005. (IV.27.) Vének 54/2005. (V.5.) 
Kisbajcs 88/2005. (V.5.) 
 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 180/2008.(XII.08.) Koroncó 86/2008.(IX.30.) 
Börcs 75/2008. (IX.29.) Kunsziget 142/2008. (IX.25.) 
Bıny 61/2008. (IX.30.) Mezıörs 89/2008. (IX.25.) 
Dunaszeg 167/2008. (X.27.) Nagybajcs 95/2008. (XII.17.) 
Dunaszentpál 93/2008. (X.29.) Nagyszentjános 68/2008. (IX.2.) 
Enese 62/2008.(XI.24.) Nyúl 251/2008. (IX.30.) 
Gönyő 77/2008. (X.2.) Öttevény 106/2008. (XII.10.) 
Gyır 298/2008. (IX.18.) Pér 98/2008.(X.14.) 
Gyırladamér 53/2008. (X.27.) Rábapatona 110/2008. (X.15.) 
Gyırújbarát 9/2009. (II.10) Rétalap 118/2008. (X.13.) 
Gyırújfalu 3/2009. (I. 27.) Töltéstava 101/2008.(XI.26.) 
Gyırzámoly 106/2008. (IX.2.) Vámosszabadi 185/2008.(XII.16.) 
Ikrény 97/2008.(XII.08.) Vének 63/2008. (X.20.) 
Kisbajcs 88/2008. (X.15.) 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 179/2008. (XII. 08.) Koroncó 95/2008. (X. 28.) 
Börcs 75/2008. (IX. 29.) Kunsziget 156/2008. (XI. 20.) 
Bıny 71/2008. (X. 29.) Mezıörs 116/2008. (X. 30.) 
Dunaszeg 168/2008. (X. 27.) Nagybajcs 82/2008. (X. 30.) 
Dunaszentpál 94/2008. (X. 29.) Nagyszentjános 78/2008. (X. 21.) 
Enese 54/2008. (X. 30.) Nyúl 265/2008. (X. 28.) 
Gönyő 91/2008. (XI. 20.) Öttevény 11/2009. (II. 11.) 
Gyır 5/2009. (I. 22.) Pér 115/2008. (XII. 16.) 
Gyırladamér 54/2008. (X. 27.) Rábapatona 111/2008. (X. 15.) 
Gyırújbarát 205/2008. (XII. 9.) Rétalap 147/2008. (XII. 08.) 
Gyırújfalu 2/2009. (I. 27.) Töltéstava 102/2008. (XI. 26.) 
Gyırzámoly 121/2008. (X. 28.) Vámosszabadi 186/2008. (XII. 16.) 
Ikrény 96/2008. (XII. 08.) Vének 81/2008. (XI. 24.) 
Kisbajcs 109/2008. (XI. 24.) 
 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
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Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 29/2009. (II.25) Koroncó 10/2009. (III.3.) 
Börcs 39/2009. (VI.29.) Kunsziget 74/2009. (V.28) 
Bıny 7/2009. (I.29.) Mezıörs 32/2009. (II.26) 
Dunaszeg 15/2009. (I.26.) Nagybajcs 4/2009. (II.4) 
Dunaszentpál 11/2009. (I.28) Nagyszentjános 5/2009.(II.10) 
Enese 22/2009. (IV.15.) Nyúl 9/2009. (I.27) 
Gönyő 6/2009. (II.12) Öttevény 12/2009. (II.11) 
Gyır 38/2009. (II.26) Pér 17/2009 (III.10.) 
Gyırladamér 4/2009. (I.29) Rábapatona 9/2009. (II.28.) 
Gyırújbarát 9/2009. (II.10.) Rétalap 20/2009. (VI.29.) 
Gyırújfalu 3/2009. (I.27.) Töltéstava 66/2009. (VI.29.) 
Gyırzámoly 8/2009. (I.27.) Vámosszabadi 11/2009. (II.24.) 
Ikrény 5/2009. (1.23.) Vének 3/2009. (I.23.) 
Kisbajcs 3/2009. (I.23.) 
 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 112/2009.(VI.24) Koroncó 48/2009. (VI.30.) 
Börcs 39/2009.(VI.29.) Kunsziget 95/2009. (VI.25) 
Bıny 54/2009. (VI.25.) Mezıörs 92/2009. (VI.25) 
Dunaszeg 106/2009. (VI.29.) Nagybajcs 63/2009. (VI.17.) 
Dunaszentpál 64/2009. (VI.24.) Nagyszentjános 46/2009. (VI.29) 
Enese 49/2009. (VI.25) Nyúl 121/2009. (VII.7) 
Gönyő 64/2009. (VIII.27.) Öttevény 39/2009. (VI.17.) 
Gyır 201/2009. (VI.18.) Pér 58/2009. (VIII.18) 
Gyırladamér 55/2009. (VIII.13) Rábapatona 50/2009. (VI. 17) 
Gyırújbarát 78/2009. (VII.7) Rétalap 65/2009. (VIII.10) 
Gyırújfalu 85/2009. (IX.29) Töltéstava 177/2009.(XI.26) 
Gyırzámoly 87/2009. (VI.29) Vámosszabadi 62/2009. (VI.29) 
Ikrény 87/2009. (11.2) Vének 47/2009. (VII.22.) 
Kisbajcs 57/2009 (VII.22) 
 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 192/2009. (XII.14) Koroncó 112/2009. (XII.8) 
Börcs 74/2009 (XII.14.) Kunsziget 192/2009. (XII.15) 
Bıny 77/2009.(Xii.17) Mezıörs 189/2009. (XII.22) 
Dunaszeg 47/2010. (II.15) Nagybajcs 129/2009. (XII.22.) 
Dunaszentpál 120/2009. (XII.16) Nagyszentjános 78/2009. (XI.23.) 
Enese 7/2010. (II.18) Nyúl 262/2009. (XII.15) 
Gönyő 96/2009. (XII.17) Öttevény 82/2009. (XI.27) 
Gyır 287/2009. (XI.17) Pér 93/2009. (XII.08) 
Gyırladamér 2/2010. (II.1) Rábapatona 110/2009. (XII.16) 
Gyırújbarát 19/2010 (III.2) Rétalap 130/2009. (XII.14) 
Gyırújfalu 15/2010 (II.24) Töltéstava 30/2010. (II.16) 
Gyırzámoly 155/2009. (XI.13.) Vámosszabadi 143/2009. (XII.01) 
Ikrény 87/2009. (XI.2) Vének 80/2009. (XII.22) 
Kisbajcs 111/2009. (XII.21.) 
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A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 10/2010. (I.27) Koroncó 12/2010. (II.23) 
Börcs 6/2010. (I.25) Kunsziget 15/2010. (II.15) 
Bıny 6/2010. (I.28) Mezıörs 11/2010. (II.4.) 
Dunaszeg 19/2010. (I.25) Nagybajcs 10/2010. (II.10.) 
Dunaszentpál 12/2010. (I.27) Nagyszentjános 11/2010. (II.15) 
Enese 5/2010. (I.21.) Nyúl 18/2010. (I.26) 
Gönyő 8/2010. (II.11.) Öttevény 18/2010. (II.3) 
Gyır 19/2010. (II.11.) Pér 11/2010. (II.16.) 
Gyırladamér 12/2010.(II.15) Rábapatona 5/2010. (I.27) 
Gyırújbarát 10/2010. (II.09) Rétalap 16/2010. (II.8) 
Gyırújfalu 14/2010 (II.24.) Töltéstava 31/2010. (II.16.) 
Gyırzámoly 28/2010. (II.16) Vámosszabadi 3/2010. (II.17) 
Ikrény 11/2010. (II.4) Vének 9/2010. (II.12) 
Kisbajcs 17/2010. (III.1.) 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 24/2011 (II.23) Koroncó 11/2011 (III. 03.) 
Bıny 8/2011 (II. 24.) Kunsziget 82/2011 (III. 31.) 
Börcs 10/2011 (II. 21.) Mezıörs 36/2011 (III. 24.) 
Dunaszeg 31/2011 (II. 14.) Nagybajcs 36/2011 (II.17.) 
Dunaszentpál 19/2011 (II. 23.) Nagyszentjános 12/2011 (III. 08.) 
Enese 11/2011 (II. 24.) Nyúl 31/2011 (II. 22.) 
Gönyő 16/2011 (III. 31.) Öttevény 27/2011 (III. 09.) 
Gyır 31/2011 (II. 25.) Pér 20/2011 (III. 22.) 
Gyırladamér 4/2011 (II. 15.) Rábapatona 12/2011 (II. 23.) 
Gyırújbarát 69/2011 (IV. 12.) Rétalap 27/2011 (III. 07.) 
Gyırújfalu 33/2011 (VI.30) Töltéstava 68/2011 (IV. 28.) 
Gyırzámoly 45/2011 (III. 29.) Vámosszabadi 32/2011 (III. 09.) 
Ikrény 24/2011 (IV. 05.) Vének 11//2011 (III. 30.) 
Kisbajcs 16/2011 (III. 08.) 
 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 62/2011 (IV.27.) Koroncó 40/2011 (VI.30) 
Börcs 34/2011 (V.30) Kunsziget 145/2011 (VIII.02) 
Bıny 20/2011 (IV.28) Mezıörs 84/2011. (VI.29) 
Dunaszeg 107/2011 (VII.11) Nagybajcs 87/2011 (VI.29) 
Dunaszentpál 29/2011 (IV.27) Nagyszentjános 47/2011 (VII.25) 
Enese 40/2011 (VIII.29) Nyúl 141/2011 (VIII.30) 
Gönyő 73/2011 (VII.28) Öttevény 55/2011 (VI.27) 
Gyır 134/2011 (V.27) Pér 72/2011 (VII.26) 
Gyırladamér 41/2011 (VIII.01) Rábapatona 40/2011 (IV.27) 
Gyırújbarát 128/2011 (VIII.29) Rétalap 84/2011 (VII.25 
Gyırújfalu 20/2011 (IV.28) Töltéstava 69/2011 (IV.28) 
Gyırzámoly 120/2011 (VIII.30) Vámosszabadi 75/2011 (V.25) 
Ikrény 42/2011 (IV.26) Vének 38/2011 (VI.29) 
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Kisbajcs 65/2011 (VI.29) 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították: 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 103/2011 (VI.29) Koroncó 41/2011 (VI.30) 
Börcs 41/2011 (VI.27) Kunsziget 146/2011 (VIII.02) 
Bıny 42/2011 (VI.27) Mezıörs 85/2011 (VIII.25) 
Dunaszeg 108/2011 (VII.11) Nagybajcs 88/2011 (VI.29)) 
Dunaszentpál 54/2011 (VII.20) Nagyszentjános 48/2011 (VII.25) 
Enese 41/2011 (VIII.29) Nyúl 142/2011 (VIII.30) 
Gönyő 74/2011 (VII.28) Öttevény 62/2011 (VII.21) 
Gyır 177/2011 (VI.24 Pér 73/2011 (VII.26) 
Gyırladamér 42/2011 (VIII.01) Rábapatona 55/2011 (VI.29) 
Gyırújbarát 120/2011 (VII.12) Rétalap 85/2011 (VII.25) 
Gyırújfalu 37/2011 (VII.27) Töltéstava 123/2011 (IX.08) 
Gyırzámoly 121/2011 (VIII.30) Vámosszabadi 79/2011 (VII.18) 
Ikrény 61/2011 (VI.23) Vének 58/2011 (IX.06) 
Kisbajcs 69/2011 (VIII.09) 
 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 132/2011 (IX.14) Koroncó 51/2011 (IX.14) 
Börcs 54/2011 (IX.26) Kunsziget 171/2011 (IX.19) 
Bıny 47/2011 (IX.15) Mezıörs 102/2011 (IX.15) 
Dunaszeg 131/2011 (IX.12) Nagybajcs 132/2011 (IX.14) 
Dunaszentpál 64/2011 (IX.14) Nagyszentjános 64/2011 (IX.13) 
Enese 46/2011 (IX.15) Nyúl 158/2011 (IX.27) 
Gönyő 97/2011 (X.06) Öttevény 79/2011 (IX.14) 
Gyır 233/2011 (IX.29) Pér 87/2011 (IX.20) 
Gyırladamér 53/2011 (IX.14) Rábapatona 75/2011 (IX.28) 
Gyırújbarát 140/2011 (IX.13) Rétalap 102/2011 (IX.19) 
Gyırújfalu 
41/2011 (IX.15) 
42/2011 (IX.15) 
Töltéstava 124/2011 (IX.08) 
Gyırzámoly 144/2011 (X./6) Vámosszabadi 122/2011 (IX.14) 
Ikrény 75/2011 (IX.27) Vének 70/2011 (X.12) 
Kisbajcs 93/2011 (IX.08) 
A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok 
képviselıtestületei 
az alábbi határozatokkal módosították 
Település Határozatszám Település Határozatszám 
Abda 171/2011 (XI.30) Koroncó 73/2011 (XII.13) 
Börcs 74/2011. (XI.28) Kunsziget 221/2011 (XI.24) 
Bıny 58/2011 (XI.29) Mezıörs 154/2011 (XII.14) 
Dunaszeg 172/2011 (XI.25) Nagybajcs 184/2011 (XI.30) 
Dunaszentpál 80/2011 (XI.30) Nagyszentjános 97/2011 (XI.29) 
Enese 64/2011 (XII.14) Nyúl 214/2011 (XI.29) 
Gönyő 115/2011 (XI.23) Öttevény 112/2011 (XII.12) 
Gyır 292/2011 (XI.29) Pér 117/2011 (XI.22) 
Gyırladamér 3/2012 (I.20) Rábapatona 97/2011 (XI.30) 
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Gyırújbarát 173/2011 (XI.15) Rétalap 140/2011 (XII.12) 
Gyırújfalu 77/2011 (XI.21) Töltéstava 11/2012 (I.12) 
Gyırzámoly 161/2011 (XII.06) Vámosszabadi 147/2011 (XI.21) 
Ikrény 91/2011 (XI.29) Vének 85/2011 (XI.29) 
Kisbajcs 122/2011(XI.30) 
Gyır, 2011. november 15. 
 
Aláírások: 
Társult önkormányzatok polgármesterei aláírása 
………………………………. 
Polgármester 
Gyır Megyei Jogú Város 
………………………………. 
Polgármester 
Abda 
………………………………. 
Polgármester 
Bıny 
………………………………. 
Polgármester 
Börcs 
………………………………. 
Polgármester 
Dunaszeg 
………………………………. 
Polgármester 
Dunaszentpál 
………………………………. 
Polgármester 
Enese 
………………………………. 
Polgármester 
Gönyő 
………………………………. 
Polgármester 
Gyırladamér 
………………………………. 
Polgármester 
Gyırújbarát 
………………………………. 
Polgármester 
Gyırújfalu 
………………………………. 
Polgármester 
Gyırzámoly 
………………………………. 
Polgármester 
Ikrény 
………………………………. 
Polgármester 
Kisbajcs 
………………………………. 
Polgármester 
Koroncó 
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………………………………. 
Polgármester 
Kunsziget 
………………………………. 
Polgármester 
Mezıörs 
………………………………. 
Polgármester 
Nagybajcs 
………………………………. 
Polgármester 
Nagyszentjános 
………………………………. 
Polgármester 
Nyúl 
………………………………. 
Polgármester 
Öttevény 
………………………………. 
Polgármester 
Pér 
………………………………. 
Polgármester 
Rábapatona 
………………………………. 
Polgármester 
Rétalap 
………………………………. 
Polgármester 
Töltéstava 
………………………………. 
Polgármester 
Vámosszabadi 
………………………………. 
Polgármester 
Vének 
 
1. sz melléklet 
A társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának jegyzéke 
Település Székhely Állandó lakosságszám (2011. jan. 1.) 
Abda 9151 Abda, Szent István utca 20. 3181 
Bıny 9073 Bıny, Rákóczi utca 10. 2215 
Börcs 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. 1287 
Dunaszeg 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. 1996 
Dunaszentpál 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. 734 
Enese 9143 Enese, Szabadság utca 25. 1802 
Gönyő 9071 Gönyő, Kossuth L. utca 67. 3177 
Gyır 9021 Gyır, Városház tér 1. 126299 
Gyırladamér 9174 Szent István utca 1. 1609 
Gyırújbarát 9081 Gyırújbarát, Kis János utca 14. 5935 
Gyırújfalu 9171 Gyırújfalu, Ady E. utca 7. 1446 
Gyırzámoly 9172 Gyırzámoly, Rákóczi utca 45. 2446 
Ikrény 9141 Ikény, Gyıri utca 66. 1861 
Kisbajcs 9062 Kisbajcs, Kossuth út 1. 847 
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Koroncó 9113 Koroncó, Rákóczi utca 22 2048 
Kunsziget 9184 Kunsziget, József Attila utca 2. 1218 
Mezıörs 9097 Mezıörs, Fı utca 105. 994 
Nagybajcs 9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67. 952 
Nagyszentjános 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. 1869 
Nyúl 9082 Nyúl, Kossuth utca 46. 4149 
Öttevény 9153 Öttevény, Fı utca 100. 2930 
Pér 9099 Pér, Szent Imre utca 1. 2394 
Rábapatona 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. 2490 
Rétalap 9074 Rétalap, Széchenyi utca 68. 572 
Töltéstava 9086 Töltéstava, Petıfi Sándor utca 123. 2198 
Vámosszabadi 9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57. 1554 
Vének 9062 Vének, Petıfi Sándor utca 3. 191 
 

2. SZ. MELLÉKLET 
TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT FELADATOK 

alapfokú oktatás 
terület 
fejlesztés óvodai ellátás 
Iskolai intézményi 
szak 
szolgálat 
Háziorvosi 
Ügyelet 
gyermekjóléti 
alapellátás 
közút 
kezelés 
belsı 
ellenırzés 
kistérségi 
ügyintézés 
korszerősítése 
mozgókönyvtári 
ellátás 
Abda x 
mikrotársulás 
-Börcs- Ikrény 
mikrotársulás- 
Börcs x x x x x x 
Bıny x x 
Mikrotársulás Rétalap 
x x x x x x 
Börcs x 
mikrotársulás- 
Abda 
mikrotársulás- 
Abda x x x x x x x 
Dunaszeg x x 
mikrotárs- 
Dunaszentpál x x x x x x x 
Dunaszentpál x x 
mikrotársulás- 
Dunaszeg x x x x x x x 
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Enese x 
mikrotársulás- 
Fehértó, Rábaszentmihály 
mikrotársulás Kisbabot, 
Rábaszentmihály, 
Fehértó x 
mikrotársulásban 
Kónnyal x x x x 
Gönyő x x x x x x x x x x 
Gyır x x x x x x x x x 
Gyırladamér x 
Mikrotársulás 
Gyırújfalu 
mikrotársulás- 
Gyırújfalu x x x x x x x 
Gyırújbarát x x x x x x x x x 
Gyırújfalu x 
Mikrotársulás 
Gyırladamér 
mikrotársulás- 
Gyırladamér x x x x 
Gyırzámoly x x x x x x x x x x 
Ikrény x x x x x x x x x x 
Kisbajcs x 
mikrotársulás- 
Vének 
mikrotársulás- 
Nagybajcs, 
Vámosszabadi, 
Vének x x x x x x x 
Koroncó x 
mikrotársulás- 
Rábapatona x x x 
mikrotársulásban 
Téttel x x x x 
Kunsziget x x x x x x 
Mezıörs x 
mikrotársulás- 
Rétalap x x x x x x x x 
Nagybajcs x x 
mikrotársulás- 
Kisbajcs, 
Vámosszabadi, 
Vének x x x x x x x 
Nagyszentjános x x x x x x x x x x 
Nyúl x x x x x x x x x 
Öttevény x x x x x x x x x x 
Pér x x x x x x x x x 
Rábapatona x 
mikrotársulás- 
Koroncó x x x 
mikrotársulásban 
Téttel x x x x 
Rétalap x 
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mikrotársulás- 
Mezıörs x x x x x x x x 
Töltéstava x 
mikrotársulás- 
Gyırság 
mikrotársulás- 
Gyırság x x x x x 
Vámosszabadi x x x x x x x x x 
Vének x 
mikrotársulás- 
Kisbajcs x x x x x x x x 
Település 
 

Gyermekek napközbeni ellátása  
Fogyatékosok napplai ellátása 

Támogató szolgálat 
Családsegítı szolgálat 

Abda x x x x 
Bıny x x x 
Börcs x x x 
Dunaszeg x x x 
Dunaszentpál x x x 
Enese 
mikrotársulásban 
Kónnyal x x 
Mikrotársulásban 
Kónnyal 
Gönyő x x x x 
Gyır x x 
Gyırladamér x x x 
Gyırújbarát x x x x 
Gyırújfalu x x x 
Gyırzámoly x x x x 
Ikrény x x x 
Kisbajcs x x 
Koroncó Téttel mikrotárs x x 
Mikrotársulásban 
Téti Kistérségben 
Kunsziget x x x 
Mezıörs x x 
Nagybajcs x x 
Nagyszentjános x x x 
Nyúl x x x 
Öttevény x x x x 
Pér x x x 
Rábapatona Téttel mikrotárs x x 
Mikrotársulásban 
Téti Kistérségben 
Rétalap x x x 
Töltéstava x x x x 
Vámosszabadi x x x 
Vének x x 
 

3. sz. melléklet: A területfejlesztési feladatokban részt vevı tagok jegyzéke 
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Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Kunsziget Mezıörs Nagybajcs 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
Pér Rábapatona Rétalap 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
 

4. SZ. MELLÉKLET: A KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZT VEVİ TAGOK 
JEGYZÉKE 

A közoktatási feladatokra vállalkozó települések listája: 
Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános 
Nyúl Öttevény Pér 
Rábapatona Rétalap Töltéstava 
Vámosszabadi Vének 
 
Intézményi feladatok 
1) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat a Társulásban 
részt vevı 
alábbi önkormányzatok önállóan látják el: 
Bıny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyő, Gyır, Gyırújbarát, Gyırzámoly, Nagybajcs, Nagyszentjános, 
Nyúl, Öttevény, Pér, Vámosszabadi 
2) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartásával kapcsolatos feladatokat közoktatási 
társuláson 
keresztül látják el: 
Abda-Börcs-Ikrény, Enese – Rábaszentmihály- Fehértó, Kisbajcs – Vének, Rábapatona – Koroncó, 
Rétalap- 
Mezıörs, Töltéstava – Gyırság, 
3) Egységes óvoda-bölcsödeként mőködnek az alábbi intézmények: 
- Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsöde Bıny 
4) A közoktatási feladatat általános iskolai intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat 
önállóan látják 
el: 
Gönyő, Gyır, Gyırújbarát, Gyırzámoly, Ikrény, Koroncó, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, 
Rábapatona 
5) A közoktatási feladat általános iskolai intézményfenntartásával kapcsolatos feladatokat 
intézményfenntartó 
társulásban látja el: 
1. Abda – Börcs, Abda központtal, börcsi tagintézménnyel 
2. Bıny – Rétalap, Bıny központtal 
3. Dunaszeg – Dunaszentpál, Dunaszeg központtal, dunaszentpáli tagintézménnyel 
4. Enese – Kisbabot – Rábaszentmihály- Fehértó, Enese központtal 
5. Gyırladamér – Gyırújfalu, gyırladaméri központtal 
6. Kisbajcs – Nagybajcs - Vámosszabadi – Vének, Kisbajcs központtal, vámosszabadi 
tagintézménnyel 
7. Töltéstava – Gyırság, Töltéstava központtal, gyırsági tagintézménnyel 
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A közoktatási szakszolgálat feladatainak ellátása 
A feladatellátásban részes települések: 
Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános 
Nyúl Öttevény Pér 
Rétalap Rábapatona Töltéstava 
Vámosszabadi Vének 
A feladatellátás módja: 
logopédiai és gyógytestnevelési ellátás a tagönkormányzatok, illetve azok fenntartásában lévı 
intézményein 
keresztül szervezı tevékenységével; 
valamint Gyırújbarát Község fenntartásában lévı II. Rákóczi Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
intézményén keresztül szervezı tevékenységgel: 
- logopédiai 
- gyógy-testnevelési 
- nevelési tanácsadási és 
- pályaválasztási feladatokat; 
valamint a Gyır Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott pedagógiai szakszolgálati 
intézményén 
keresztül szervezı tevékenységgel az 
- oktatási, nevelési, diagnosztikai és tanácsadási feladatokat (logopédiai tanácsadás, 
konduktív tanácsadás, gyógytestnevelési tanácsadás, tanácsadás beilleszkedési zavarokkal 
küzdı gyermekeknek és szüleiknek, tanácsadás tanulási zavarokkal küzdı 
gyermekeknek és szüleiknek, tanulási képességek vizsgálata) 
- iskola és pályaválasztási tanácsadást, 
- tehetséggondozás, tehetségfejlesztı tanácsadást 
továbbá a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Gyógypedagógiai 
Szolgáltató 
Központon keresztül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86.§ (3) bekezdés f) pontja, 
valamint 
a 87.§ (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok 
- gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- fejlesztı felkészítés 
ellátásának biztosítása. 
 

5. sz. melléklet 
A GYERMEKJÓLÉTI FELADAT ELLÁTÁSÁBAN RÉSZES TAGOK JEGYZÉKE 

A feladat ellátásában résztvevı önkormányzatok: 
Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Kunsziget Mezıörs Nagybajcs 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
Pér Rábapatona Rétalap 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
Integrált gyermekjólét intézményi létrehozására vállalkozó települések, Gyırújbarát 
központtal: 
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Gönyő Gyırújbarát Nagyszentjános 
Nyúl Pér Töltéstava 
Integrált gyermekjólét intézményi létrehozására vállalkozó települések, Ikrény 
központtal: 
Abda Börcs Dunaszeg 
Dunaszentpál Gyırladamér Gyırújfalu 
Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs 
Kunsziget Nagybajcs Öttevény 
Vámosszabadi Vének 
A gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos teendıket Gyır Megyei Jogú Város saját intézményein 
keresztül 
látja el. 
Gyır Megyei Jogú Város és Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás 
alapján 
Gyır MJV Családsegítı Intézményén keresztül vállalja Bıny, Mezıörs és Rétalap, községek ellátását 
is. 
A gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kistérségen kívül látják el: 
Koroncó és Rábapatona – Tét központtal 
Enese - Kóny központtal 
Gyermekek napközben ellátása- családi napközi 
 
A feladat ellátásában résztvevı önkormányzatok: 
Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Kunsziget Nagybajcs 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
Pér Rábapatona Rétalap 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján kunszigeti és 
nagyszentjánosi 
telephellyel: 
Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Gönyő Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs 
Kunsziget Nagybajcs 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
Pér Rétalap Töltéstava 
Vének 
A gyermekek napközbeni ellátásával – családi napközi feladat - kapcsolatos teendıket 
Dunaszentpál 
község saját intézményein keresztül látja el. 
Dunaszentpál Önkormányzata és a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött 
megállapodás 
alapján Dunaszentpál saját Intézményén keresztül vállalja Gyır, Vámosszabadi községek ellátását 
is. 
Koroncó és Rábapatona – Tét központtal 
Enese - Kóny központtal látja el a feladatot 
Térítési díj megállapítása: 
A Manóvár családi napközi – Kunsziget és a Fürge Róka családi napközi - Nagyszentjános 
intézményi 
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térítési díját a Társulási Tanács határozatban állapítja meg. A megállapított intézményi térítési 
díjat a Manóvár 
családi napközi esetében Kunsziget Község Önkormányzata rögzíti helyi szociális rendeletében, 
míg a Fürge Róka családi napközi esetében Nagyszentjános Község Önkormányzata rögzíti helyi 
szociális 
rendeletében, amely a többi település vonatkozásában is irányadó. A térítési díj mérséklésének, 
elengedésének 
esetei pedig minden feladatban résztvevı önkormányzat rendeletében megállapításra kerülnek. 
 

CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT 
A feladat ellátásában résztvevı önkormányzatok Gyırújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti 

Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján: 
Abda Gönyő Gyırújbarát 
Gyırzámoly Öttevény Töltéstava 
A családsegítı szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kistérségen kívül látják el: 
Koroncó és Rábapatona – Tét központtal 
Enese - Kóny központtal 
Nyúl – Pannonhalma központtal 
 

6. sz. melléklet: A szociális alapellátásban részes települések jegyzéke 
 
1) Támogató Szolgálat 
A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás szervezı tevékenységével, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal 
kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja tagtelepülései részére fent nevezett szolgáltatás 
elérhetıségét az 
alábbi települések vonatkozásában, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogató 
Szolgálat útján: 
Abda Bıny Gönyő 
Gyırújbarát Koroncó Mezıörs 
Nagyszentjános Nyúl Pér 
Rétalap Töltéstava 
Börcs Dunaszeg Dunaszentpál 
Enese Gyırladamér Gyırújfalu 
Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs 
Kunsziget Nagybajcs Öttevény 
Rábapatona Vámosszabadi Vének 
 
2) Fogyatékossággal élık nappali otthonos ellátása 
A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás szervezı tevékenységével, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal 
kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja tagtelepülései részére fent nevezett szolgáltatás 
elérhetıségét az 
alábbi települések vonatkozásában. 
Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyırladamér Gyırújbarát 
Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény 
Kisbajcs Koroncó Kunsziget 
Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános 
Nyúl Öttevény Pér 
Rábapatona Rétalap Töltéstava 
Vámosszabadi Vének 
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7. SZ. melléklet sz. melléklet: Az egészségügyi alapellátás – háziorvosi ügyeleti feladatban 
részes önkormányzatok jegyzéke 

Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Gönyő 
Gyır Gyırladamér Gyırújbarát 
Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs 
Koroncó Kunsziget Mezıörs 
Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl 
Öttevény Rábapatona Rétalap 
Vámosszabadi Vének 
 

8. SZ. MELLÉKLET: A BELSİ ELLENİRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZES 
ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZÉKE 

Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Kunsziget Mezıörs Nagybajcs 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
Pér Rábapatona Rétalap 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
 

9. MELLÉKLET: A KISTÉRSÉGI ÜGYINTÉZÉS KORSZERŐSÍTÉSÉBEN RÉSZES TAGOK 
JEGYZÉKE 

Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Kunsziget Mezıörs Nagybajcs 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
Pér Rábapatona Rétalap 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
 

10. MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KEZELÉSÉBEN LÉVİ KÖZUTAK 
KEZELÉSÉRE VÁLLALKOZÓ TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE 

Abda Bıny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyő Gyır Gyırladamér 
Gyırújbarát 
Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs 
Koroncó Kunsziget Mezıörs 
Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl 
Öttevény Pér Rábapatona 
Rétalap Töltéstava Vámosszabadi 
 
11. sz. melléklet: A mozgókönyvtári feladatokban részt vevı tagok jegyzéke 
Börcs Dunaszeg Dunaszentpál 
Enese Gyırladamér Gyırújfalu 
Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs 
Koroncó Nagybajcs Nagyszentjános 
Öttevény Pér Rábapatona 
Rétalap Mezıörs Gönyő 
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Vének 
 

I. sz. FÜGGELÉK 
tevékenységek 2010. évi szakfeladat rend szerinti besorolása, 

a 11/2009. (XII.31.) PM tájékoztató alapján 
II. sz. FÜGGELÉK 

tevékenységek 2010. évi szakfeladat rend szerinti besorolása, 
2010. január 1-tıl hatályos alaptevékenységek: 

829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841172 Általános gazdasági társadalmi, tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinten. 
841173 Statisztikai tevékenység 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlıséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, 
egyházakkal összefüggı feladatok területi igazgatása és szabályozása 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása 
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása, logopédia. 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam), logopédia 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), logopédia 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók tanulószobai nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység logopédia, gyógy-testnevelés, 
nevelési tanácsadás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
862302 Fogorvosi ügyelet 
889102 Családi napközi 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
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889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
881011 Idısek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élık nappali ellátása 
889924 Családsegítés 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
910121 Könyvári állomány gyarapítása, nyilvántartása. 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme. 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás 
932919 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység 


