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E l ő t e r j e s z t é s  

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 31-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezetének  

és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.)   

rendelete módositása megtárgyalása 
 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, amelynek 254.§ (2) bekezdésében 

szerepel, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 

önkormányzati rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ennek a 

kötelezettségének a Tisztelt Képviselő-testület az előzőekben eleget tett. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Új Ötv.) 

51.§ (4) bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy 

rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 

elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. A helyi önkormányzat képviselő-

testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 50.000 Ft-ig terjedő 

helyszíni bírság, illetve 150.000  Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, 

amely az önkormányzat saját bevételét képezi. Tekintettel arra, hogy korábban sem 

működtetett és a jövőben sem tervezi az önkormányzat közterület-felügyelet fenntartását, így 

a helyszíni bírság alkalmazásának lehetőségét elvetettük rendelet-tervezetünkben.  

 

E törvényi felhatalmazás alapján javasoljuk az előzőleg hatályon kívül helyezett 

szabálysértési rendelkezések felülvizsgálatát követően, a korábban meghatározott 

magatartások jelentős részét tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánítani. Néhány, 

korábban az önkormányzat rendeleteiben szabálysértéssé minősített magatartás a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvényben szankcionálásra került, ezért azon tényállásokat az előterjesztés 

mellékletét képező rendelet tervezet nem tartalmazza. 

 

A jelenleg még hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) 

bekezdése alapján a képviselő-testület egyes hatásköreit – így az önkormányzati hatósági 

ügyet is – átruházhatja. Az Új Ötv. továbbá konkrét lehetőséget biztosít az önkormányzatok 

számára, hogy a fenti tiltott, közösségellenes magatartást elkövetőkkel szembeni első fokú 

önkormányzati hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre átruházza. 

Javaslatunk, valamint rendelet –tervezetünk szerint ennek az eljárásnak a címzettje a jegyző 

lenne. Ebben az esetben a másodfokú hatóság a Képviselő-testület. 

 

A tiltott, közösségellenes magatartások miatti eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni – a rendelet-tervezetben 

meghatározott eltéréssel - mivel e magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági 

ügynek minősülnek.  
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A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A §-ban foglalt közigazgatási bírság kiszabásának 

eljárásjogi szabályai szerint történik, mely tartalmazza az eljárás során alkalmazandó főbb 

szabályokat és a bírság kiszabása során figyelembe veendő tényezőket. Az Új Ötv. 150.000 

Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának lehetőségét tartalmazza, de álláspontunk 

szerint ez a maximálisan kiszabható bírságot jelenti. A bírság összegének kiszabásánál 

figyelembe kell venni a jogsértéssel okozott hátrányt, annak megelőzésével, elhárításával, 

helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, az okozott hátrány visszafordíthatóságát, 

a jogsértéssel érintettek körének  

 

nagyságát, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 

a jogsértést elkövető együttműködő magatartását, a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.  

A törvény csak a bírság felső határát szabja meg, ezért célszerű a legalacsonyabb összeget is 

meghatározni, melyet 5.000 Ft összegben javaslunk. 

Indokolt továbbá pénzbírság helyett a kisebb súlyú szabálysértések esetén alkalmazandó 

figyelmeztetés büntetés alkalmazása is – hasonlóan a szabálysértési törvényhez. 

 

A tiltott, közösségellenes magatartások miatti bejelentést bárki megteheti, ugyanakkor eljárás 

kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a 

tiltott, közösségellenes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

Az eljárási képesség vizsgálata a Ket. szabályai alapján történik, mely szerint a természetes 

személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog (továbbiakban: Ptk.) 

szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. A Ptk. szerint cselekvőképes mindenki, 

akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. 

 

A tiltott, közösségellenes magatartás elévülésének szabályaira is a Ket. rendelkezése 

alkalmazandó, mely alapján nem indítható eljárás és bírság kiszabására nem kerülhet sor, ha a 

jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított 

egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a tiltott, közösségellenes magatartás megvalósul, 

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 

Az egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró 

bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. 

 

A tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a 

határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, 

úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 

Ennek keretében a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget (bankbetét) lefoglalhatja, ha ez az 

összeg nem vagy részben fedezi a követelést, vagyis a kiszabott közigazgatási bírság összegét, 

akkor a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni. Ha a végrehajtás nem vezetett vagy 

aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre, a kötelezett bármely lefoglalható 

vagyontárgya végrehajtás alá vonható. 

 

Amennyiben a fentiek alapján a végrehajtás nem vezet eredményre, úgy az idézett jogszabály 

alapján a jegyző a közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásáról 

rendelkezhet, amennyiben a kötelezett előzetesen hozzájárult ahhoz. A meg nem fizetett 

bírság helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kell meghatározni. A bírság 

helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv (Munkaügyi 

Központ) gondoskodik. 
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A Ket. lehetőséget ad arra, ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett bizonyítja, hogy az 

összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a 

határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a  

jegyző fizetési kedvezményt engedélyezhet. Ha azonban a kötelezett a fizetési kedvezményben 

foglaltakat nem teljesíti, úgy a közigazgatási bírság késedelmi pótlékkal növelten egy 

összegben esedékessé válik.  

 

Figyelemmel az életviszonyok rendezettségére, a társadalmi együttélés elfogadott szabályaira, 

az egymást tiszteletben tartó magatartás megvalósulása céljából szükségesek tartjuk a 

rendelet-tervezetben foglalt magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtését.  

Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 23.            

 

                        Zsombok Lajos     

              polgármester  

 

 

Az előterjesztést készítette:   Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska            Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE     

 

A tiltott, közösségellenes magatartásokról                             

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 51.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:                                                                                

 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1.§  
 

(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül a társadalomra 

nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő, de a 

közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, melyet Lengyeltóti Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak 

minősített. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Lengyeltóti Város közigazgatási területére és azon belül 

minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

 

(3) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás 

szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy 

mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

 

(4) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 

(5) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely 

akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást 

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

jelenti be. 

 

(6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható. 

 

(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy tiltott, közösségellenes magatartása miatt 

indult eljárást meg kell szüntetni. 

 

2.§ 

 

(1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és 

a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.  
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(2) E rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 

ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 

(3) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni  

a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 

b) az érintett elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait , amennyiben azokat az 

erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja. 

 

(4) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 

átutalási postautalványon vagy banki utalással Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 

11743105 – 15731412 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 

(5) A pénzbírság kiszabása mellőzhető, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire 

tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője személyi 

körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

 

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK 

 

Városi jelképek használatával kapcsolatos magatartások 

 

3.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) a város jelképeit az önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérően engedély 

nélkül ábrázolja, állítja elő, vagy hozza forgalomba; 

b) vagy a város jelképeit az engedélytől eltérő módon használja fel. 

 

Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

4.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét 

megszegi; 

b) az utcanév-táblákat vagy házszámtáblákat megrongálja, eltakarja, illetőleg engedély 

nélkül eltávolítja; 

c) a házszám feltüntetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

 

A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

 

5.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) a közparkok területére gépkocsival behajt és ott parkol;    

b) a közhasználatú zöldterületeken a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait, 

virágát, termését tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést ragaszt ki, vagy kiszegel;  

c) a közhasználatú zöldfelületen olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély 

nélkül – a halasztást nem tűrő eset kivételével (élet, egészség, vagyonvédelmi okból) – 

végez és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, bejelentési 

kötelezettségnek nem tesz eleget; 
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d) a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;   

e) a beépített építési telkek területének legalább az önkormányzat Helyi Építési 

Szabályzatában meghatározott részén zöldfelületet nem alakít ki és azt nem tartja fent;     

f) a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet 

mos; 

g) az önkormányzat rendeletében meghatározott közterületen szeszesitalt fogyaszt. 

 

Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások 

 

6.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartás követ el, aki: 

a) közterületet a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott tevékenységek 

tekintetében közterület használati engedély nélkül vagy a közterület használati  

engedélytől eltérően használ vagy vesz igénybe; 

b) közterületet a közterület használati eljárásban meghatározott előírások figyelmen 

kívül hagyásával vesz igénybe; 

c) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti 

állapotába nem állítja vissza; 

d) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Lengyeltóti Város 

Önkormányzatának tulajdonosi, valamint közútkezelői hozzájárulásával; 

e) a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, 

tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti. 

 

Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások 

 

7.§ 

 

Tiltott közösségellenes magatartást valósít meg, aki: 

a) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe; 

b) a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a 

használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtő edényzettel 

végzi;  

c) a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire 

elhelyezett hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek – rendeltetésétől eltérően használja, felhatalmazás nélkül 

elmozdítja; 

d) az ingatlan tulajdonosaként vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak 

elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja; 

e) hulladékgyűjtő edényt vagy hulladékot közterületre az elszállításra történő 

kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyez ki; 

f) a hulladékgyűjtő edénybe a hulladékot bedöngöli, tömöríti, a külön jogszabályokban 

meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri és azt 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezi; 

g) a hulladékgyűjtő edénybe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a 

szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (különösen tégla, 

beton, vas, maró lúg, forró hamu,stb.), a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, 

tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot 

helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások 

életét, testi épségét, egészségét; 
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h) lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre 

lomtalanításkor; 

i) gazdálkodó szervezetként az egyedi közszolgáltatási szerződést nem, vagy 

tevékenységének nem teljes időtartamára köti meg, illetve az az ingatlan-tulajdonos, 

aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában 

valótlan adatokat közöl; 

j) gazdálkodó szervezetként tevékenysége során keletkezett lomot helyez ki közterületre 

lomtalanításkor; 

k) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a folyékony hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást a 

keletkezett folyékony hulladék tekintetében nem veszi igénybe, illetve a folyékony 

hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendelet szerint nem 

gondoskodik. 

 

Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

8.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) az ingatlan tulajdonosaként, használójaként, bérlőjeként, kezelőjeként (továbbiakban: 

ingatlan használója) az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási feladatokat 

(fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, járda és úttest fölé 

kihajló, légvezetéket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése); 

b) mint az ingatlan használója az ingatlanát nem műveli meg, nem tartja rendben; 

gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokroktól, parlagfűtől nem tisztítja meg; 

c) az ingatlana előtti járdaszakasz, közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok 

tisztán tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni 

védekezésre vonatkozó, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott kötelességét elmulasztja;  

d) állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi 

szabályok megsértésével helyez el; 

e) mint üzemeltető, vagy használó a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari, kereskedelmi és 

szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, 

továbbá az egység közvetlen környezetét folyamatosan nem takarítja, hó- és 

síkosságmentesítését nem végzi el mind nyitvatartási időben, mind azon túl; 

f) a tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó, az 

önkormányzat rendeletében foglaltakat megszegi; 

g) avart vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a település 

közigazgatási területén lévő belterületi ingatlanokon, valamint a külterületi lakott 

ingatlanokon május 15. és szeptember 15. között éget; 

h) rongyot, gumit, műanyagot éget. 

 

Ebtartással kapcsolatos magatartások 

 

9.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) az eb tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével folytat 

ebtartási tevékenységet, illetve az önkormányzati rendeletben meghatározott 

szabályokat megszegi; 

b) az eb tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során nem az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló jogszabályok, valamint nem a helyi önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerinti jó gazda gondosságával jár el. 
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Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

10.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során nem a vonatkozó 

hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el; 

b) hirdetményt, plakátot egyéb hirdető nem a város hirdetőtábláin és az erre kijelölt 

helyen, előzetes engedély alapján helyez el; 

c) választási plakátot élő fára, növényzetre, védett épületre, közterületi szobrokra, 

emlékműre, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével 

helyez ki; 

d) nem gondoskodik az általa hirdetőtáblákra, falfelületekre kihelyezett, vagy 

kihelyeztetett hirdetmény és plakát eltávolításáról. 

 

Temető használatával kapcsolatos magatartások 

 

11.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) a temetők területén gépkocsin, lovas kocsin, motorkerékpáron, kerékpáron, 

közlekedik, ide nem értve a mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékkal élő személyeket, 

akiket érvényes parkolási engedélyük feljogosít a temető területére történő behajtásra; 

b) kutyát vagy más állatot – a segítő kutya kivételével – a temetők területére bevisz vagy 

beenged; 

c) a temetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő, vagy nem a kegyeletnek megfelelő 

magatartást tanusít vagy zajt kelt; 

d) a sírokat, síremlékeket és sírboltokat, az azokon lévő tárgyakat, a temetőben lévő 

épületeket, hirdetményeket és egyéb tárgyakat, az utakat és a temető fáit, bokrait, 

növényzetét megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírokat vagy a díszítésére szolgáló 

tárgyakat, növényeket illetéktelenül eltávolítja;            

e) a temetőkben gazt, hulladékot, egyéb szemetet nem a kijelölt lerakóhelyen helyez el; 

f) a temetőkről szóló helyi rendeletben meghatározott sírhelyre, síremlék és sírbolt 

építésre, egyéb a temetők területén történő munkavégzésre vonatkozó előírásokat nem 

tartja be. 

 

Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások 

 

12.§ 

 

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatában foglalt a területek felhasználására, 

telekalakításra, építési és bontási tevékenységre, épület és építmény rendeltetésének 

megváltoztatására, parkolók kialakítására vonatkozó előírásokat megszegi. 
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HARMADIK RÉSZ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13.§ 

 

E rendelet 2012. június 2-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően 

elkövetett tiltott, közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 31.  

 

 

 

 

  Dr. Szatmári Ibolya           Zsombok Lajos 

                      jegyző                         polgármester 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 1-én. 

  

             Dr. Szatmári Ibolya 

          jegyző 



 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 
a 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), 10/2001.(IX.26.), 6/2002.(VIII.23.), 8/2002.(X.30.), 

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 

13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 

19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 

27/2011. (IX.30.), 1/2012.(I.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/A.§-ában, a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 
 

1.§. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rend.) 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

 

2.§. 

 

A Rend. sorrendben kiegészül e rendelet 2. mellékletével.                             

 

 

3.§. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 31.    

 

 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került : 2012. június 1-én.             

  

                                                                                                Dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  
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1. melléklet a  …./2012. (VI.1.) önkormányzati 

rendelethez 

 

„3. melléklet a 6/1999.(III.25.) önkormányzati 

 rendelethez 

 

 
 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE 

 

 

Népjóléti, Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság 

 

a.) dönt átmeneti segély iránti kérelmekről. 

b.) dönt rendkívüli gyermekvédelmi ellátásokról, bérlettámogatás és tankönyvtámogatás iránti 

kérelmekről. 

 

Polgármester 

 

a.) megállapítja a temetési segélyt, 

b.) engedélyezi a köztemetést, 

c.) rendkívüli esemény esetén (pl. viharkár) esetenként 15.000,-Ft-ig támogatást nyújt az arra 

rászorulóknak, 

d.) bizottsági elnökök egyetértésével különösen indokolt esetben 50.000,-Ft-ig állapíthat meg 

rendkívüli esemény esetén támogatást, 

e.) dönt az önkormányzat bölcsődéjébe történő felvételről, 

f.) engedélyezi a közterület használatát, 

g.) megállapítja a fizetendő mezőőri járulék összegét, 

h.) meghozza a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró határozatokat, 

valamint az ezekhez kapcsolódó döntéseket, 

i.) véleményezi a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője kinevezését, 

j.) intézmények közös fenntartására létrehozott társulásokban az önkormányzatok által 

vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén alkalmazandó inkasszó benyújtása 

előtt - társulási megállapodásokban foglaltak szerint – a nem fizető társulási tagot a 

fizetési határidőt követő 15. napig egy alkalommal írásban felszólítja a hozzájárulás 

összegének megfizetésére, 

k.) végzést hoz az önkormányzati hatósági ügyekben felmerülő közbenső intézkedésekről 

és a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, 

l.) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 29. § (1)-(3) bekezdései 

szerinti részletfizetési kérelemmel kapcsolatos nyilatkozat megtétele. 

 

 
Jegyző 

 

  

A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatósági eljárásokat lefolytatja.” 
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2. melléklet a …../2012. (VI.1.) önkormányzati 

rendelethez 

 

„8. melléklet a 6/1999.(III.25.) önkormányzati 

 rendelethez 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

( tervezet )  

 

amely  létrejött   egyrészről  Lengyeltóti Város  Önkormányzata  ( 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 

2.sz.  ) adószám:   15731412-2-14  képviseli:  Zsombok   Lajos polgármester, (a továbbiakban  

Önkormányzat), továbbá  Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala  (8693 Lengyeltóti Zrínyi 

u 2.sz. )   adószám:  15396523-2-14   képviseli: Dr. Szatmári ibolya jegyző   ( továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal )  valamint   Lengyeltóti  Városi  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

(8693 Lengyeltóti  Csokonai u 3.sz )   adószáma:  15787396-1-14  képviseli: Horváth Gyula   

elnök   ( továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat )   között a mai napon, és helyen a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi  CLXXIX. törvény  80-§-ában  meghatározott   

nemzetiség önkormányzati  működés  személy és  tárgyi  feltételeinek biztosítására,   és az 

ezzel kapcsolatos   végrehajtási   feladatok  ellátására  a következő feltételekkel. 

A Nemzetiségi Önkormányzat  gazdálkodásának végrehajtó szerve  - megállapodás alapján -  

a  Lengyeltóti Városi Önkormányzat   költségvetési szerveként  működő Polgármesteri 

Hivatal. 

 
A megállapodás szabályainak kialakítása:  

 

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. , (továbbiakban: Ötv.) 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;   

  (továbbiakban: új Ötv.) 

- a nemzetiségi jogokról szóló 2011. évi CLXXIX. tv. ,  (Njtv.) 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv,  (továbbiakban: Áht.) 

- a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (továbbiakban: Sz. tv.) 

- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)   

  Kormányrendelet, (továbbiakban: Vhr.)  

- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének   

  sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet figyelembevételével  

  készült.  

  

I. 

A működés tárgyi feltételei 

 

1./ A Lengyeltóti Városi Önkormányzata  a Roma  Nemzetiségi Önkormányzat részére   ( a 

következő nemzetiségi  választások időpontjáig) ingyenes használatba adja  a Lengyeltóti 

Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező   Lengyeltóti  365 hrszámú  Csokonai u 

3. szám alatti épületben lévő  30  m2  nagyságú     helységet a nemzetiségi önkormányzati  

feladatok   ellátásához szükséges   tárgyi  és  technikai eszközökkel  felszerelten. 

 

2./ A Nemzetiségi  Önkormányzat  a  fenti   helységet   ingyenesen használhatja a nemzetiségi 

feladatok ellátása céljából. 

A helységhez  és annak  infrastruktúrájához  kapcsolódó rezsiköltséget   - a telefonhasználat  

költségeinek kivételével  - és fenntartási költségeket  a helyi Önkormányzat viseli.  
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3./ A Nemzetiségi  Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott   

épületrészt ( helységet nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és  bérbe nem adhatja.  

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat  tudomásul veszi, hogy  a helység  átalakításához  és a 

helységben végzett  egyéb  munkák  elvégzéséhez  az Önkormányzat  előzetes  engedélye  

szükséges. A rendkívüli javítások  és helyreállítások  az Önkormányzatot terhelik.   

 

5./ Az Önkormányzat jogosult  a használat  gyakorlását  ellenőrizni. 

 

 

II. 

 

A működés személyi feltételei 

 

 

1./ Az Önkormányzat   a Nemzetiségi Önkormányzat   részére  a Polgármesteri  Hivatal útján   

biztosítja  a  nemzeti önkormányzati  működés feltételeit, a  nemzetiségek jogairól szóló  

2011.évi CLXXIX. törvény  80.§.(1) bekezdés   b)-e)  pontjaiban meghatározott feladatok 

ellátására.  

 

III. 

 

Az együttműködési lehetőségek  területei és formái 

 

 

Az Önkormányzat   a helyi nemzetiségi ügyek ellátása  körében biztosítja a nemzetiségi jogok 

érvényesülését.  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat  pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési  és egyéb alapvető feladati   

egységes  szabályok szerinti  elvégzése, átláthatósági  érdekében kapcsolódik   a helyi 

önkormányzat   által működtetett   - az állami informatikai rendszerrel   összekapcsolható -  

informatikai rendszerhez, amely  a folyamatos   pénzügyi állami ellenőrzés  eszközeként is 

szolgál. 

 

1./ Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat   részére  

-  az Önkormányzat   a Polgármesteri Hivatal  jegyzői titkárság irodáján   keresztül   

biztosítja:  a testületi ülések  előkészítését ( meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 

előkészítése,  postázása, a testületi ülések  jegyzőkönyveinek  elkészítése, postázása) ; 

- a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos  nyilvántartási, 

iratkezelési  feladatokat; 

- a testületi döntések  és a tisztségviselők  döntéseinek   előkészítését, a testületi döntéshez 

kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását.  

 

2./ Az Önkormányzat  a lehetőségei és költségvetési helyzetének  figyelembe vétele mellett a 

Nemzetiségi Önkormányzattal történő  előzetes egyeztetést  követően az  adott évi  

költségvetési rendeletében  - egyes   feladatellátáshoz -   pénzügyi támogatást   biztosíthat. 

 

3./ A helyi Önkormányzat   a  jegyzői titkárság irodáján keresztül  segíti  a Nemzetiségi 

Önkormányzat   pályázati  lehetőségeit  és a pályázatok elkészítését. 
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4./ A jegyző   a Nemzetiségi  Önkormányzattal   történő  kapcsolattartásra  Böröndi Franciska  

hatósági irodavezetőt   jelöli ki. 

 

5./ A jegyző/ vagy a jegyzővel azonos  képesítési előírásoknak   megfelelő  megbízottja  részt 

vesz a Nemzetiségi Önkormányzat  testületi ülésein és  jelzi,  amennyiben törvénysértést 

észlel.  

 

6./ A helyi Önkormányzat segíti  a Nemzetiségi Önkormányzat  kulturális, hagyományőrző  

rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását 

 

7./ A Nemzetiségi  Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő  sajátos feladatokat  az  

Önkormányzat  számviteli politika keretében     elkészített   - eszközök és források 

leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és  források  értékelési szabályzata, a 

pénzkezelési szabályzat, továbbá  a felesleges vagyontárgyak hasznosításának  és 

selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza.  A szabályzatok  hatálya  a 

Nemzetiségi  Önkormányzatra is  kiterjed. 

 

 

 

 

IV 

 

A költségvetés elkészítésének  és elfogadásának rendje 

 

1./ A költségvetési koncepció elkészítése 

A költségvetési koncepció előtt  a jegyző  a Nemzetiségi Önkormányzat   elnökével  október 

hó 31-ig áttekinti   a következő évre vonatkozó feladatokat, a bevételi forrást, a nemzetiségi 

feladatok finanszírozását és a helyi  Önkormányzati támogatás lehetőségét. 

 

A jegyző  a helyi Önkormányzat  költségvetési  koncepció  tervezetének  a Nemzetiségi  

Önkormányzatot érintő  adatairól – a tervezet   elkészültét  követő három napon belül írásban  

- tájékoztatja  a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét 

A jegyző által összeállított  koncepció tervezetet   a  Nemzetiségi Önkormányzat  elnöke  - 

november hó 30.-ig, az  általános választások évében  december hó  15-ig   - benyújtja a  

képviselő-testületnek.  

  

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat  költségvetési határozatának elkészítése 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat kérésére  a jegyző  készíti elő a költségvetési határozat 

tervezetét, amelyet   a  Nemzetiségi Önkormányzat  elnöke terjeszt   a  Nemzetiségi  

Önkormányzat   testülete elé. 

A Nemzetiségi  Önkormányzat   költségvetési határozatának  előkészítése  során a jegyző  a 

Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési határozatának   előkészítéséhez  szükséges 

adatokat  -  a költségvetési  törvényből adódó  részletes  információk   rendelkezésre állását 

követően  - közli  a Nemzetiségi  Önkormányzat  elnökével. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat  költségvetési határozatának  szerkezetére  az Áht. 23.§.(1) - 

(4) bekezdéseiben  és az Ávr. 2. §. a)-i)  bekezdéseiben, valamint  a 24.§. (1)  bekezdésében  

előírtakat kell  alkalmazni. 
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A jegyző által elkészített  határozat-tervezetet   az elnök a  központi költségvetésről szóló   

törvény  kihirdetését  követő   negyvenötödik napjáig benyújtja  a Nemzetiségi Önkormányzat  

képviselő-testületének.  

A Nemzetiségi Önkormányzat  a képviselő- testület  által jóváhagyott   éves  költségvetésről, 

az államháztartás információs rendszere keretében  adatszolgáltatást teljesít. 

A Polgármesteri Hivatal  a Nemzetiségi Önkormányzat  jóváhagyott elemi költségvetéséről    

az előírt   határidőig   a  Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi  Igazgatóságához  ( 

továbbiakban: MÁK )  felé  adatot  szolgáltat.  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat  költségvetési  határozatának előkészítéséért, az elfogadást 

követő  adatszolgáltatások határidőben   történő   teljesítésért a Polgármesteri Hivatal  

Közgazdasági Irodája  a felelős. 

 

Az Önkormányzat  a  Nemzetiségi Önkormányzat  költségvetési  határozata  törvényességért, 

bevételi  és kiadási előirányzatainak  megállapításáért  és teljesítéséért, továbbá  

kötelezettségvállalásaiért  és tartozásaiért nem felelős. 

 

3./ A költségvetési előirányzatok módosításának rendje: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat   előirányzata kizárólag  a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési határozata  alapján módosítható. 

A Nemzetiségi Önkormányzatnak amennyiben   eredeti előirányzata felett többletbevétele, 

vagy  bevétel kiesése  keletkezik,  vagy kiadási  előirányzatainak változtatása  szükséges  

ebben az esetben  költségvetési  határozatát módosítani kell, melyről  a Nemzetiségi 

Önkormányzat  képviselő-testülete   dönt. 

Az  év közben engedélyezett   központi   támogatások  előirányzat  változásáról   határozat 

tervezetét  a  jegyző készíti elő és  az   elnök előterjesztése  alapján   a Nemzetiségi  

Önkormányzat   képviselő-testülete   dönt. 

Ha év közben  az Országgyűlés   - a helyi nemzetiségi önkormányzatokat  érintő  módon   -  

meghatározott  hozzájárulások, támogatások  előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 

intézkedés  kihirdetését  követően  haladéktalanul a képviselő-testület elé  kell terjeszteni a 

költségvetési határozat módosítását.  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete  - az első negyedév kivételével -   

negyedévenként, de  legkésőbb  az éves költségvetési beszámoló  elkészítésének  határidejéig   

december hó 31.-i   hatállyal  módosíthatja   költségvetési rendeletét.  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól  és az abban  bekövetkezett  változásairól   a 

Polgármesteri  Hivatal   Közgazdasági Irodája  naprakész nyilvántartást vezet. 

 

4./ Beszámolási kötelezettség, költségvetési jelentés, mérleg készítése és jóváhagyása. 

  

A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája  az Áht. 87 §.(2)  bek. alapján  a Nemzetiségi  

Önkormányzat  I. félévéről   és   I-III. negyedévéről  a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalommal   tájékoztatót  készít, legkésőbb    szeptember hó 10.-ig, illetve 

november   hó 15-ig  és azt az elnök részére  átadja,  amit az elnök benyújt a képviselő-

testületnek    szeptember hó  15-ig, illetve  a koncepció  készítésekor   november hó  30.-ig  . ( 

Áht.24.§.(1) bek. ). 

 



 7 

A Polgármesteri Hivatal  Közgazdasági irodája   az Áht. 9. §. (3) bek.  alapján elkészíti a 

Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő  

tartalommal  a képviselő-testület  elé történő   benyújtást  megelőzően  legkésőbb   április hó 

25.-ig, és azt az elnök  részére átadja, amit az elnök benyújt  a képviselő-testületnek   április 

hó 30.-ig.  

 

 

A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági irodája  elkészíti  a Nemzetiségi Önkormányzat  

időközi költségvetési jelentéseit   és mérlegjelentéseit  is  ( Ávr. 169.§. (2) alapján    április  

20., július  20., október  20., január 20.). 

 

A  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését  és  költségvetési mérlegjelentését  az illetékes  Minisztérium által 

kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével  a Polgármesteri Hivatal  Közgazdasági 

Irodája küldi meg   a központi költségvetés felé. 

 

V. 

 

A  költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos operatív 

feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 

A Polgármesteri  Hivatal a   Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, 

annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási 

szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait.  

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás érvényesítésre   vonatkozó konkrét 

felelősök  megnevezését  a  gazdálkodási szabályzat  melléklete   tartalmazza. 

 

1. Kötelezettségvállalás rendje  

A Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési 

kötelezettséget vállalni vagy ilyen követelést előírni - összeghatárra tekintet nélkül - a  

Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult, aki kötelezettségvállalásáért maga vállalja a 

felelősséget.  

 

Kötelezettségvállalás előtt – a kötelezettséget vállalónak – meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló (fel nem használt) előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  

 

Kötelezettségvállalás csak írásban, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése mellett 

történhet.  

 

2. Pénzügyi ellenjegyzés  

A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozásnak az 

ellenjegyzésére, az adott előirányzaton belül - értékhatárra való tekintet nélkül - a Hivatal  

Közgazdasági   Iroda  vezetője vagy a jegyző által írásban felhatalmazott személy jogosult.  

 

A pénzügyi ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a szükséges 

szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó 

bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és a 

kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
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Amennyiben a pénzügyi ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás a jogszabállyal  

ellentétes, akkor köteles írásban tájékoztatni a kötelezettséget vállalót.  

Amennyiben a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, 

rendelettel, határozattal ellentétes utasításához, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy „a 

pénzügyi ellenjegyzés utasításra történt”  és haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző e 

tényről a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felé 5 napon belül tájékoztatást 

nyújt. 

 

 

3.  Érvényesítés  
Az érvényesítés feladatát a Polgármesteri Hivatal, külön írásban e feladattal megbízott 

pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselője végzi, a kiadások esetében a 

teljesítés igazolást követően. 

Az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben a hatályos jogszabályok előírásait, továbbá a belső szabályzatokban 

foglaltakat betartották-e.  

Ha érvényesítéskor az érvényesítő a felhasználás jog- és szabályszerűségével nem ért egyet, 

akkor ezt jelzi az utalványozónak. Ha a tájékoztatás ellenére az utalványozó írásban utasítást 

ad, az érvényesítés nem tagadható meg, azonban erről az érvényesítő haladéktalanul 

tájékoztatja a jegyzőt, aki 5 napon belül írásban értesítést küld a  Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének. 

Az érvényesítés a  feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet utalványrendeleten kell 

rögzíteni, mely tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó 

főkönyvi számlaszámot, aláírást, dátumot.  

 

 

 

 

4. Utalványozás  

A  Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásainak, és bevételei beszedésének 

elrendelésére a (továbbiakban: utalványozás) – összeghatárra való tekintet nélkül - a  

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult, kivéve azt az esetet, ha az utalványozás az elnök 

saját személyére történne, olyankor és csak ebben az esetben a mindenkori elnökhelyettes 

utalványoz, ill. akadályoztatása esetén a  Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

megbízott képviselő.  

 

Utalványozásra csak az érvényesítés után írásban kerülhet sor, utalványrendelet 

alkalmazásával.  

 

A pénzügyi teljesítésre kizárólag az utalványozást, érvényesítést és az ellenjegyzést követően 

van lehetőség. 

 

A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre – a pénztári órák figyelembevételével – akkor 

van lehetőség, ha a  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a szükséges dokumentumokat 

(számlák, megállapodás, szerződés, stb.) a pénztári kifizetést megelőző 3. napon, a   

Polgármesteri Hivatal Közgazdasági   Irodája rendelkezésére bocsátotta.  

 

5.Teljesítés igazolás 
A gazdasági események szakmai teljesítését, megvalósulását, a gazdasági eseménnyel összefüggő 

számviteli bizonylaton, erre szolgáló bélyegző használatával írásban a Nemzetiségi Önkormányzat 
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elnöke igazolja. Ha a teljesítést az elnök valósította meg, akkor a szakmai teljesítést az elnök helyettes 

igazolja. 

A tárgyi eszközök vásárlásakor a számlán feltüntetett eszközöket értékhatártól függően leltárba kell 

venni, az azonnali felhasználásra kerülő tárgyak esetében a felhasználást a használatba vevő személy 

aláírásával és a „Felhasználásra átvettem” mondatnak a bizonylatra történő rávezetésével igazolja. 

Saját gépkocsi hivatali célra történő felhasználása előtt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

tájékozódik a költségtérítés aktuális adójogi megítélésére vonatkozóan a  Közgazdasági Irodánál.  

Útiköltség térítés esetén egyedi felhatalmazást kell készíteni, melyben a  Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke felhatalmazza a képviselőt a saját gépkocsijának adott, hivatali célra történő felhasználására. 

Az elnök esetében a felhatalmazást az elnök helyettes adja ki. Az útiköltség elszámolása csak 

hiánytalanul kitöltött, kiküldetési rendelvény, a használatra szóló felhatalmazás, a számlák, illetve a 

gépkocsi tulajdonjogát igazoló dokumentumok együttes csatolásával fogadható el.  

 

VI. 

 

Pénzellátás, bankszámlarend 

 

1. Pénzellátás  

A  Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – alanyi jogon járó működési és feladatalapú – 

állami támogatást az önkormányzat állami hozzájárulások elnevezésű számlájára érkezését 

követően  három munkanapon belül tovább kell utalni. 

 

A   Polgármesteri Hivatal  Közgazdasági  Irodája  a   Nemzetiségi Önkormányzat számára 

olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel 

kísérését. 

 

A  Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlájáról felvett előleg csak a pénzfelvétel 

okmányán feltüntetett felvételi cél és elszámolási határidő – egységesen a kifizetéstől 

számított maximum 30 nap – elfogadásával történhet. A felvett előleg jogszerű felhasználását, 

az előleget felvevő személy mindenkor köteles a számviteli törvénynek megfelelő számlákkal, 

bizonylatokkal, a határidő betartásával elszámolni. Határidő túllépése esetén az elszámoltatás 

hiányáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az előleget a pénztárból felvevő személy a felvett 

előleg teljes összegének erejéig anyagi felelősséggel tartozik. Elszámolás hiánya, illetve 

részleges elszámolás esetén köteles a bizonylatokkal nem igazolt összeget az elszámolás 

napján a Nemzetiségi Önkormányzat pénztárába visszafizetni. Minden, tárgyévet érintő 

készpénzben történt előleggel a tárgyév december 30-ig el kell számolni. 

 

Felvett előleg esetén, annak teljes elszámolásáig újabb előleg csak rendkívüli esetben, a 

Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján vehető fel, melyben hozzájárul ahhoz, hogy az 

újabb előleg felvétele az előző elszámolásának hiánya ellenére történik. 

 

Előlegfelvételre csak a  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa esetenként külön, 

írásban felhatalmazott személy jogosult. A felhatalmazás minden esetben csak az adott előleg 

felvételére jogosít. 
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A  Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájáról a készpénzfelvételre jogosító utalványt az 

aláírásra jogosultaknak kell aláírniuk. Meghatalmazás, illetve a készpénzfelvételi utalvány 

aláírásának hiányában a készpénz nem vehető fel a fizetési számláról. 

 

2. Bankszámlarend  

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom  Nemzetiségi 

Önkormányzat részére az OTP Bank Nyrt. Lengyeltóti  Fiókjánál megnyitott 11743105-

15787396-00000000  számú számlán bonyolódik.  

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az általa meghatalmazott személy – a banki aláírás-

bejelentés szerint – a fizetési számla felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezik. 

A Polgármesteri Hivatal  Közgazdasági Irodája  biztosítja, hogy a számviteli és analitikai 

nyilvántartás során a Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa 

elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.  

 

VII.  

 

Számvitel rendje 

 

A Polgármesteri Hivatal  gondoskodik arról, hogy a költségvetési beszámoló részét képező 

mérleg tagolása, a tételek részletezése a Sz.tv. és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint 

készüljön el. Az eszközök kimutatása, besorolása, források növekedésének, vagy 

csökkenésének kimutatása a jogszabályok szerint elvégzésre kerüljön. 

 

A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi. Ennek 

során az állományváltozás bizonylatait a  Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodással 

megbízott ügyintézője állítja ki és veszi állományba. Az érték nélküli készletekről a 

nyilvántartást is a  Nemzetiségi Önkormányzat vezeti. 

 

A fizetési számla megnyitásával,   a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel, módosítással 

adószám igényléssel   kapcsolatos  feladatok   a Közgazdasági Iroda  irodavezetőjének   

feladatkörébe   tartozik. 

A Polgármesteri Hivatal  Közgazdasági  Irodája   elvégzi az általános forgalmi adóval 

kapcsolatos, az adótörvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

bejelentési, nyilatkozattételi, adó megállapítási, bevallási, előlegfizetési, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat.  

  

 

VIII. 

 

Belső kontrollrendszer és  belső ellenőrzés 

 

A Polgármesteri Hivatal  a Nemzetiségi  Önkormányzat  vonatkozásában  köteles  a belső 

kontrollrendszer keretében kialakítani , működtetni és fejleszteni  a kontrollkörnyezetet, a 

kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységet, az információ és kommunikációs 

rendszert, továbbá a nyom követési  rendszert. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 

belső kontrollrendszer  kialakításáért  a jegyző felelős. 

 

A belső kontrollrendszer kialakításánál  figyelembe kell  venni  a költségvetési szervek  belső 

kontrollrendszeréről és  belső  ellenőrzéséről szóló  370/2011(XII.31.) Korm. rendelet 
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előírásait továbbá  az államháztartásért felelős miniszter  által közzétett   módszertani 

útmutatóban leírtakat. 

 

A Nemzetiségi  Önkormányzat   belső ellenőrzését  a Pogányvölgyi Többcélú  Kistérségi 

Társulás  keretében   megbízott    belső   ellenőr   végzi.  A belső ellenőrzésre   az éves  belső 

ellenőrzési tervben meghatározottak   szerint kerül sor.    

 

IX 

Záró rendelkezések 

 

1./ Jelen megállapodást  a felek  2013. január hó 1-jei  hatállyal kötik, ezzel egyidejűleg  a  

Lengyeltóti Városi   Önkormányzat  16/2011/I.27./  sz.  és  a  Lengyeltóti Város  Helyi 

Cigány   Kisebbségi   Önkormányzata között  a    3/2011/I.14./ sz, .  együttműködési  

megállapodása hatályát veszti.  

2./ A megállapodást  minden év  január hó 31. napjáig, az általános  és időközi választás 

esetén  az  alakuló ülést  követő harminc   napon  belül felül kell vizsgálni. 

3./ Felek kijelentik, hogy  a jelen megállapodásban  nem szabályozott  kérdésekben  a Ptk. 

idevonatkozó rendelkezése az irányadók. A  felmerülő vitás kérdéseket   tárgyalás útján 

egyeztetéssel  kísérlik meg rendezni, ennek  sikertelensége esetén   kölcsönösen elfogadják a 

Fonyódi Városi  Bíróság  kizárólagos illetékességét. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 

 

 

 

 

Zsombok Lajos   Horváth Gyula   Dr. Szatmári Ibolya  

  polgármester                                           elnök                         jegyző 

Önkormányzat          Nemzetiségi Önkormányzat                        Polgármesteri Hivatal 

képviseletében                                   képviseletében                               képviseletében 

 

Záradék:  Az  együttműködési megállapodást  a Lengyeltóti Városi Önkormányzat  

Képviselő-testülete   a ………   /2012.V.31./   számú határozatával   és  a  Lengyeltóti Városi 

Roma Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testülete     ……. / 2012…………... /   

határozatával    hagyta jóvá.” 
  


