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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Költségvetési koncepció készítését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg nem 
írja elő az önkormányzatok részére, ugyanakkor mégis szükségesnek látjuk, hogy a Képviselő-testületet 
tájékoztassuk a 2023. évi költségvetésre vonatkozó főbb szabályokról és várható változásokról. 
 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek: 

- 2022. évi XXV törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről – az 
Önkormányzatok finanszírozása 

- Az Önkormányzat intézményeinek stabil működtetése 
- A saját bevételek reális, óvatos becslése 
- A kiadások tervezése során a dologi kiadások 2022. évi szinten tartása, csak indokolt emelése. 

A személyi kiadásoknál létszám emelése csak a tevékenység bővülése esetén lehetséges. 
- A beruházásokat tekintve elsődlegesen a megnyert pályázatok megvalósítása a cél. A 

költségvetésre vonatkozó rendelkezések szerint, a költségvetésben csak aláírt támogatási 
okirattal rendelkező pályázati támogatás bevétele tüntethető fel. Tehát a tervezett pályázatos 
beruházások kiadásai sem állíthatók be a költségvetésbe. 

- Az önerős beruházások között rangsorolni szükséges, figyelembe kell venni a szükséges 
karbantartásokat és felújításokat is. 

 
 
A kormány által prioritásként kezelt főbb területek és fontosabb változások, a költségvetési 
törvény önkormányzatunkat is érintő területei: 
 

1. A járvány elleni védekezés: Önkormányzatunk számára is kötelezően elrendelt védekező 
eszközök, fertőtlenítő eszközök és szerek beszerzése valamennyi intézményünk és 
tevékenységünk részére jelentős többletkiadással jár. Ehhez központi anyagi támogatást nem 
kapunk, saját erőből kell finanszíroznunk. 

2. A szomszédos országban zajló háborús állapotok következtében jelentős áremelkedés várható 
az energiaárakban. Már az elmúlt hónapokban is észrevehető, hogy robbanás szerűén 
megemelkedett a villamosenergia és a gáz ára. Ezen tényezők jelentősen hozzájárulnak a dologi 
kiadásaink nagymértékű emelkedéséhez, ugyanis minden termék és szolgáltatás árát 
befolyásolják.  

3. A munkavállalók elhelyezkedését a Foglalkoztatási Osztály továbbra is segíti. Különböző 
konstrukciójú és időtartamú bér- és járuléktámogatást nyújt 25 év alatti- vagy 55 év feletti 
alacsony iskolavégzettségű, vagy tartós álláskeresők foglalkoztatásához. Ezeket a lehetőségeket 
a Foglalkoztatási Osztállyal egyeztetve maximálisan próbáljuk kihasználni.  

4. Béremelések: A 2023. évre tervezett béremeléseket az Önkormányzatnak saját forrásból kell 
finanszíroznia. A köztisztviselői illetményalap nem változik, 38.650 Ft, amit a képviselő testület 
2018-ban 46.000 Ft-ra emelt. A Cafetéria keret nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A 
folyószámlavezetési díj 1.000 Ft/hó/fő (nem változik). 

5. A segélyezés rendszerének 2015-ben történt átalakításával az önkormányzati segélyezés saját 
hatáskörűvé vált, helyi rendeletben szabályoztuk, rendszeresen felülvizsgáljuk a hatékonyságát.  

6. Uniós programok: Az egészségügy, közlekedés, környezetvédelem, vidékfejlesztés 
kiemelkedő helyet kap a 2021-2027-es időszak új programjai között. Az önkormányzat hosszú 
távú gazdasági célkitűzései illeszkednek a fentiekhez, így több beruházásunkat is pályázati 
forrásból próbáljuk megvalósítani. 

 
 



Az állam az önkormányzatok feladatellátásához a Költségvetési törvény 2.sz. mellékletében 
található támogatásokat adja: 
 
(A vázlatpontok a költségvetési törvény tördelése szerint vannak.) 
 
A minisztérium az önkormányzatokat 2023. január 06-ig értesíti ki a nekik járó központi támogatások 
pontos összegéről, melynek alapja a 2022. novemberi megalapozó felmérés. 
 
 
1.A települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: 
 
1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: 
 
1.1.1.1.Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása: A támogatásra az elismert hivatali 
létszám alapján jogosult az önkormányzat. Fajlagos összege 5.537.000 Ft/fő. (41.500 Ft/fő összeggel) 
NŐ.  
1.1.1.2.Településüzemeltetés- Zöldterület- gazdálkodás támogatása: belterület nagysága alapján a 
fajlagos összeg 26.000 Ft/ha. (800 Ft/ ha összeggel) NŐ. 
1.1.1.3.Településüzemeltetés- Közvilágítás támogatása: hálózat hossza (KSH adatszolgáltatás) 
alapján fajlagos támogatás összege: 335.000 Ft/km. (15.000 Ft/km összeggel) NŐ. 
1.1.1.4.Településüzemeltetés- Köztemető támogatása: a temető nagysága (KSH adatszolgáltatás) 
alapján a fajlagos összeg: 85 Ft/m2. (16 Ft/m2 összeggel) NŐ. 
1.1.1.5.Településüzemeltetés- Közutak támogatása: a belterületi utak hossza (KSH adatszolgáltatás) 
alapján a fajlagos összeg: 245.000 Ft/km. (10.000 Ft/km összeggel) NŐ. 
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: lakosságszámra vetítve: 2.800 Ft/fő. Minimális 
összege az adóerőképesség összegétől függ. (100 Ft/fő összeggel) NŐ. 
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 2022.január 01-jei külterületi lakosok 
száma alapján: 2.550 Ft/külterületi lakos. NEM VÁLTOZIK. 
 
1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 
 
1.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás (az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát): a 
statisztikában szereplő gyermeklétszám alapján: 130.000 Ft/fő/év. (20.000.Ft/fő/év összeggel) NŐ. 
1.2.2.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 5.262.900 Ft/számított létszám/év. (401.400 Ft/számított 
létszám összeggel) NŐ. 
1.2.5.1.1.Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása: 
figyelembe vehető létszám: óvodai csoportonként 1 fő. Összege: 3.878.000 Ft/létszám/év. (539.000 
Ft/létszám/év összeggel) NŐ. 
1.2.5.1.2.Pedagógiai szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása: figyelembe 
vehető létszám: 3 óvodai csoportonként 1 fő. Összege: 5.262.900 Ft/létszám/év. (401.400 Ft/létszám/év 
összeggel) NŐ. 
 
1.3.A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 
 
1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 5.128.940 Ft/számított létszám/év. (841.500 
Ft/számított létszám/év összeggel) NŐ. 
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés- önálló feladatellátás: az ellátottak száma alapján fajlagos összeg: 
73.810 Ft/fő. (6.000 Ft/fő összeggel) NŐ. 
1.3.2.4.1.Szociális segítés: 25.000 Ft/fő. (segített létszám alapján) NEM VÁLTOZIK. 



1.3.2.4.2. Személyi gondozás- önálló feladatellátás: támogatás összege: 463.130 Ft/fő. (82.000 Ft/fő 
összeggel) NŐ. 
1.3.2.5.2.Tanyagondnoki szolgálat: az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg az 
önkormányzatot. Összege: 5.142.300 Ft/szolgálat. (551.700 Ft/szolgálat összeggel) NŐ. 
1.3.3.1.2.Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása: gyermeklétszám alapján számított létszám után kapjuk ezt a támogatást. Összege: 
5.453.000 Ft/számított létszám. (1.193.000 Ft/számított létszám összeggel) NŐ. 
1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás: a támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy 
lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2022. 
december 15-éig dönt.  
 
1.4.A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 
 
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás: ezt a támogatást gyermeklétszám alapján 
számított létszám után kapja az önkormányzat. Összege: 2.700.300 Ft/számított létszám. (258.300 
Ft/számított létszám összeggel) NŐ. 
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás: a támogatás önkormányzatonkénti 
meghatározásáról és összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések 
típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve – az államháztartásért felelős 
miniszter 2022. december 15-éig dönt. 
1.4.2.Szünidei étkeztetés: A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő 
fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. 
 
1.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 
 
1.5.2.Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása: ez a támogatás 
lakosságszám alapján jár. Összege: 2.382 Ft/fő (minimum: 2.270.000 Ft). (169 Ft/fő összeggel) NŐ. 
 
42.5.5.Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-
képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő mértékű 
szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐ. 
 
  
A Költségvetési törvény 3.sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatásokat. Ezek közül 
önkormányzatunk a következőkre nyújthat be támogatást: 
 
(A vázlatpontok a költségvetési törvény tördelése szerint vannak.) 
 
2.2.1.A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 
Az 5.000 fő alatti lakosságszámú települések pályázati úton igényelhető támogatásáról a felelős 
miniszter dönt. Az előző évhez hasonlóan pályázatot adtunk be. 
2.3.2.4.A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása: Az 
önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és nyilvános könyvtár technikai, 
informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatást igényelhet. 
3.3.Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást 
a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. A pályázatot a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki. 
Az igényelhető maximális támogatás összege 10.000 fő lakosságszám alatti települések esetén: 
20.000.000 Ft. 



Bevételek tervezése: 
 
A bevételeket óvatos, de reális becsléssel kell beállítani a tervezetben. Figyelembe kell venni az 
áremelkedéseket. De számítani kell rá, hogy a lakosságra nehezedő rezsi terhek látogatói 
létszámcsökkenést eredményezhet. Ennek figyelembevételével kell terveznünk. Ezért mindent meg kell 
tenni a fürdő, a szálloda, a kemping és az étterem bevételeinek növeléséért. 
(Figyelembe véve a kínálati oldalon létrejövő beszűkülést és vásárlási szokások megváltozását 
változtatni kell a fürdő értékesítési és hirdetési stratégiáján, mivel a középosztály lehetőségei 
csökkennek. Ezt a bevételek tervezésekor szintén figyelembe kell venni.) 
 
 
Kiadások tervezése: 
 
A 2023. évi költségvetésben minden olyan törvényt, ami ágazati, illetve helyi előre látható változást fog 
okozni, figyelembe kell venni a tervezésnél. 
A személyi kiadásoknál az adható juttatások: cafetéria, természetbeni étkezés, munkaruha, a Képviselő- 
testület döntéseire alapozva, a 2022. évi teljesítések figyelembevételével kerül tervezésre. 
Létszámnövelés csak az elvégzendő feladatok arányában történik. A várható létszámadatokat az 
1.mellékletben részletezzük. 
A dologi kiadások szintjét kénytelenek vagyunk a 2022. évi kiadások összegénél többre tervezni, a 
szükséges jelentősebb karbantartásokról, illetve kisértékű eszközigényről listát szükséges készíteni a 
tervezéshez. Mivel a 2022. évben elkezdődött áremelkedések előre láthatóan 2023. évben folytatódni 
fognak, így a takarékoskodásra fokozottan nagy figyelmet kell fordítani. 
Az anyaggazdálkodási szabályokat szigorúan figyelembe kell venni a beszerzések és a felhasználások 
ütemezésekor. A központi raktár létrehozásával és központosított anyagbeszerzéssel csökkentjük a 
kiadásokat. 
 
A beruházások jelenleg a megnyert pályázatok megvalósítását jelenti elsősorban: 
-TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei Piknik” - tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése 
Cserkeszőlő Községben: 2023. évben pályázati támogatásból kerül kifizetésre a Forrásház kivitelezési 
költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, közbeszerzéshez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja 
és az eszközbeszerzések költsége és a kötelező nyilvánosság költsége. 
-TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen: 2023. 
évben pályázati támogatásból kerül kifizetésre a projektmenedzsment feladatok ellátásáért járó díjazás, 
műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, közbeszerzéshez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja, 
kötelező nyilvánosság, az építési beruházás költsége, szakértői szolgáltatás költsége (energetikai audit) 
és képzési költségek. 
Ezeken kívül három TOP-PLUSZ pályázat vár elbírálásra (TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00049 
Belterületi utak fejlesztése, TOP-PLUSZ-1.1.1-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-
PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés). 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022 
című, MFP-BJA/2022 kódszámú pályázat: 2023. évben pályázati támogatásból kifizetésre kerül a 
felújításhoz szükséges anyagtámogatás, a műszaki vezetés és a szakfelügyelet díja. 
Kiemelendő, hogy csak megtérülő és fenntartható pályázatokban történő részvétel az egyedüli út 
önkormányzatunk számára.  
 
Habár a munkavállalói hozzáállás nagymértékben megváltozott az elmúlt évekhez képest jó irányba, de 
a költségvetésünk egyik fő alkotó eleme lesz a pontos munkavégzés, amely még mindig hagy kivetni 
valót maga után, egyéni szinten. Azon munkavállalók, akik ebben a nehéz helyzetben sem vallják ezt az 
elvet maguknak, azoktól a település működtetése érdekében meg kell válni, felesleges a település anyagi 



forrásaiból eltartani ezeket a munkavállalókat, nem szabad a kiadásokat növelni felesleges munkabérek 
kifizetésével. 
 
 

Összegzés 
 
Átgondoltan, lépésről lépésre, pontosan kel végrehajtani a jövő évben is minden kötelező és önként 
vállalt feladatot. Továbbra is jó részt magunkra vagyunk utalva, a nem kötelező feladataink nagy részét 
saját erőforrásokból kell teljesíteni. 
 
A kialakult helyzetben, amelyről már most kimondhatjuk, hogy súlyosabban érint bennünket, mint a 
covid járvány alatti problémák, véleményem szerint csak előre tekintve, akár a fő termelő 
tevékenységünknél szokatlan, egyedi módon kell növelni bevételeinket. Az megállapítható a jelenlegi 
gazdasági helyzetben, hogy a jelenlegi bevételek nem biztos, hogy fedezni fogják kiadásainkat, vagy ha 
fedezik, akkor csak más kiadás jelentős csökkentése révén. 
 
A kötelező feladatainknál tovább kell csökkenteni kiadásainkat, munkavállalóktól pedig még precízebb 
munkát kell elvárni. 
A nem kötelezően vállalt feladatainknál a fürdő üzemeltetése, ahogy azt korábban is említettem, a 
legjelentősebb feladat. Mint a megye vezető turisztikai települése, és mint országosan is az egyik 
legjelentősebb fürdő és gyógyászati központ, meg kell ragadni a rossz helyzetből adódó, úgymond 
pozitív lehetőségeket. A fürdő nem zárhat be, az önkormányzat, a lakosság és a vállalkozások jórésze 
annak a biztonságos és folyamatos üzemelésére épül. Ki kell hozni a legtöbbet a fürdő és gyógyászati 
központ lehetőségeiből. 
 
Amennyiben Cserkeszőlő meg tudja őrizni egész éves jellegét és annak kellő hírét is adja, akkor a 
szezonon kívüli forgalom erőteljes növelése lesz a költségvetésünk egyik alapja.  
 
A turisztikai helyzet a 2023-as évben rengeteg dologtól függ és a kilátások korántsem bíztatók. Az 
önkormányzat költségvetési szempontból a turisztika helyzetével együtt mozogva tudja majd teljesíteni 
a költségvetését.  
Infláció, gyenge fizetőeszköz, csökkenő kereslet, beszűkülő szolgáltatás kínálat, költségnövekedés ipari 
és magán szinten, valamint elszabaduló energia árak, növekvő munkaerő költség, ezek a tényezők, 
amelyeket helyzetét és arányát nehéz most előre kiszámítani, de egész településünkre hatással lesznek 
a jövő évben, ez biztos.  
 
 
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a gazdálkodási csoport és a munkaügyi csoport segíti az 
intézményvezetők tervezési feladatait. 
 
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepcióját ezen tartalommal elfogadásra javaslom. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 12. 
 
       Varga Attila 
       Polgármester 



fő hó összes hó fő hó összes hó
Polgármester 1 12 12
Alpolgármester 1 12 12
Szociális étkeztetés 0 12 0
Házi segítségnyújtás 3 12 36
Családsegítés 2 12 24
Tanyagondnok 3 12 36
Községgazdáslkodás 21 12 252
Közmunkások 5 12 60
Védőnő 1 12 12
Kastély 7 12 84
Önkormányzat összesen 44 12 528 0 0 0

Polgármesteri Hivatal 26 12 312
Óvoda 13 12 156
Bölcsöde 10 12 120
Könyvtár 1 12 12
Konyha 7 12 84

PS ÁMK összesen 31 12 372 0 0 0
Maszírozók 14 12 168
Fizikoterápia 9 12 108
Gyógybolt 2 12 24
Napsugár Étterem 20 12 240
Szálloda 14 12 168
Kemping, Jurta Tábor 15 12 180
Mosoda 3 12 36
Fürdő 61 12 732
Hőszolgáltatás 4 12 48
Fürdő és Gyógyászati 
Központ összesen 142 12 1704 0 0 0
Intézmények összesen 243 12 2916

Állandó Időszaki



1. melléklet

1 fő babás 

2 fő babás

1 fő babás 

3 fő babás ,                                   1 
fő nyugdíjba megy 04. hóban
2 fő babás 

1 fő nyugdíj
1 fő CSED

1 fő GYED, 1 fő GYES
1 fő GYED

1 fő nyugdíj, 2 fő GYED
1 fő nyugdíj

Megjegyzés



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

2023. évi rendezvények 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.10.10. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 
 



 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

    
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

2023. évi rendezvényekre 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Korábbi évekhez hasonlóan október hónapban elkészítésre kerül a következő évi rendezvények tervezete, 
mely kiindulási alapot ad a rendezvények szervezésével kapcsolatos további feladatoknak és egyfajta keretet 
ad a jövő évnek.  
 
A 2022. évi költségvetésből 40 millió Ft-ot különítettünk el a 2022. évi rendezvényekre, most azonban a jövő 
év bizonytalansága miatt ennél kevesebb összeget javaslok a Képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
A 2023. évi rendezvényekre pedig az alábbi vázlatos tervezetet javaslom kiindulásképpen, melyet később a 
képviselő-testület az elfogadott keretösszeg ismeretében tovább bővíthet: 
 

Rendezvény  
tervezett időpontja 

Rendezvény 
megnevezése 

Rendezvény  
tervezett hossza 

Rendezvény  
tervezett helyszíne 

2023. április 30. Falunap 1 napos Sportpálya 
2023. július 14-15. Cserke Vitéz Napok 2 napos Fürdő utca 
2023. augusztus 19. Államalapítás ünnepe, 

Ünnepi 
Kenyérszentelés, 
Fogathajtó Verseny 

1 napos Fürdő utca 
Templom 
 
Győri Lovasudvar 

2023. szeptember 2. Szüreti Bál 1 napos Sportpálya 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 2023. évi rendezvény 
tervezetet, valamint határozzon meg a rendezvények vonatkozásában egy keretösszeget a jövő évre.  
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 10. 

 

                                                                                                             Varga Attila sk. 
 polgármester 
 

 

                                                                                                                   

 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
…./2022.(X….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 2023. évi rendezvényekről. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi rendezvényekről szóló 
előterjesztést és akként határozott, hogy a 2023. évi rendezvényeket az alábbiak szerint elfogadja, valamint a 
rendezvényekre ……………… millió Ft-ot különít el a 2023. évi költségvetésből: 
 
 

Rendezvény  
tervezett időpontja 

Rendezvény 
megnevezése 

Rendezvény  
tervezett hossza 

Rendezvény  
tervezett helyszíne 

2023. április 30. Falunap 1 napos Sportpálya 
2023. július 14-15. Cserke Vitéz Napok 2 napos Fürdő utca 
2023. augusztus 19. Államalapítás ünnepe, 

Ünnepi 
Kenyérszentelés, 
Fogathajtó Verseny 

1 napos Fürdő utca 
Templom 
 
Győri Lovasudvar 

2023. szeptember 2. Szüreti Bál 1 napos Sportpálya 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 

 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Terhes Franciska rendezvényszervező – helyben 

 



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A 2022. évi jutalom keret meghatározása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.10.10. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 
 



 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 
…/2022.(X…..) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 A 2022. évi jutalom keret meghatározásáról a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és a hozzá 
tartozó intézményekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak, és 
munkaviszonyban állók számára. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi jutalom keret 
meghatározásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az önkormányzat és a hozzá tartozó 
intézményekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók és közfoglalkoztatási 
jogviszonyban állók számára, munkájuk elismeréséül, jutalom keret összeget határoz meg az alábbiak 
szerint:  
 
Jutalomra jogosult: Az a köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló, valamint az a 
közfoglalkoztatott, aki állományban áll,  

 a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatnál, 
 a Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatalnál, 
 a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnál és 
 a Petőfi Sándor ÁMK Intézményeknél. 

 

A jutalom összegének meghatározásakor figyelembe vett szempontok:  
1. A jutalom azon munkavállalók részére kerül megállapításra, akik a jutalom kifizetésének 

időpontjában állományban vannak. 
2. A jutalom időarányosan kerül megállapításara, tört hónap esetén arányosítva (15 nap felett 

felfelé, 15 nap alatt lefelé kerekítve). 
3. A ledolgozott hónapok számából levonásra kerülnek: 

 a próbaidő időtartama (maximum 4 hónap), 
 a keresőképtelenség napjainak a száma (15 napon túl, táppénz), 
 a fizetés nélküli szabadság. 

4. Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében a jutalom a munkaidővel arányosan 
kerül megállapításra. 

5. Szóbeli figyelmeztetés esetében a jutalom összege 50%-kal csökkentésre kerül. 
6. Írásbeli figyelmeztetés esetében jutalom nem jár. 

 
Jutalom összege: 

 A közalkalmazottak, köztisztviselők, valamint a munkavállalók esetében nettó ………, - Ft, 
folyószámlára utalás formájában. 

 A közfoglalkoztatotti jogviszonyban állók esetében nettó ………., - Ft, SZÉP kártyára utalás 
formájába. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jutalom összegének 
meghatározásakor figyelembe vett fenti szempontrendszer annak visszavonásiág érvényes. Ezen 
szempontrendszer a következő évek jutalmazása során is alkalmazandó, a jutalom összege azonban 
minden évben külön kerül meghatározásra.  
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jutalom összegét a 2022. évi költségvetésben 
erre elkülönített összegből finanszírozza. 
 
 
 



Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 

 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Munkaügyi csoport - helyben 

 
Kmf. 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk.  
 polgármester jegyző 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

PS ÁMK Cserkeszőlő téli leállás 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 
 
 
Készítés ideje:   
2022.10.11. 
 
Készítette:   
Tóth Krisztina intézményvezető 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Tóth Krisztina intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 
 



 



PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 

5465 Cserkeszőlő  

Szinyei út 1. 

Tóth Krisztina intézményvezetőtől 

Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 

5465 Cserkeszőlő  

Köztársaság tér 1.  

Képviselő -testület részére 

Tárgy: PS ÁMK Cserkeszőlő Intézmény -egységeinek 2022.december 22,23, 27,28,29,30 és 
2023.január 02, 03,04,05,06 napokra történő bezárásáról. 

Ikt.szám:            /2022. 

Tisztelt Képviselő -testület! 

 

Alulírott Tóth Krisztina, a PS ÁMK Cserkeszőlő intézményvezetője, az intézmény egységek 
vezetőinek nevében, az előző évekhez hasonlóan kérni szeretném, hogy11 munkanapon, 
2022.december 22,23,27,28,29,30 és 2023. január 02,03,04,05,06 napokon zárva tartsunk. 
Természetesen az igényfelmérés megtörténik. Ha igény mutatkozik, felügyeletet biztosítunk a 
gyermekek részére. 

Az ÁMK Szőlőszem Bölcsőde, Közétkeztetési Konyha és Könyvtár is zárva tartana ezen 
időszakban. 

Indoklás: Az általános iskolai szünet miatt általában nem szokott igény mutatkozni az óvodai 
és bölcsődei ellátás igénybevételére. Az óvodásokat a külterületről szállító iskolabusz sem 
közlekedik, a Közétkeztetési Konyha pedig el tudná végezni a kötelező év végi nyersanyag 
leltárt, melyet csak a főzést követő utolsó napon lehet megtenni, december 31-ig. 

Az egész évben kötelező önkormányzati feladatként végzendő hátrányos helyzetű gyermekek 
szünidei étkeztetésének biztosítását ezekre a napokra át szokta vállalni a helyi Napsugár 
Étterem, az Önök engedélye és ezekre a napokra szóló szerződéskötés után, az érintett 
gyermekek erre az időszakra az ellátásukat onnan kapják. 

 

Köszönettel, a PS ÁMK Cserkeszőlő intézmény-egységeinek nevében:  

         Tóth Krisztina 

PS ÁMK Cserkeszőlő int.vez. 

 

Cserkeszőlő, 2022.10.07. 



5. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
2022. évi téli igazgatási szünet elrendelése 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
Készítés ideje:   
2022.10.10. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

    
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

2022. évi téli igazgatási szünet elrendelésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig 

javaslom a közigazgatási szünet elrendelését. 

 

A szabadságok kiadásának biztosítása miatt minden évben gyakorlattá vált a téli igazgatási szünet 

elrendelése, azonban ebben az évben a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a 

kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

369/2022.(IX.29.) kormányrendelettel összhangban hosszabb időtartamra javaslom a téli igazgatási 

szünet elrendelését.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti rendelet a köztisztviselőkre nem 

vonatkozik, azonban a szabadságok kiadásának biztosítása és a minél szélesebb körű 

költségcsökkentési lehetőségek kiaknázása miatt javaslom a kormány gyakorlatának helyi 

alkalmazását.  

 

A 2023. január 2. és január 6. között telefonos ügyeletet biztosít a hivatal.  

 

2023. január 9. napján a hatályos ügyfélfogadási szabályok szerint a hivatal dolgozói megkezdik a 

munkát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet 

tervezetet. 

 

 
Cserkeszőlő, 2022. október 10. 

 

 dr. Tóth Dániel 
 jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a 2022. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

A rendelet hatálya Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki. 

2. § 

A Hivatalban 2023. évben a téli igazgatási szünet időtartama: 2022. december 22. napjától 2023. 
január 8. napjáig tart. 

3. § 

2023. január 2. és 2023. január 6. között a folyamatos feladatellátás és zavartalan ügymenet érdekében 
ügyeletet kell tartani. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2023. január 9-én hatályát veszti. 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október …… 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester  jegyző



2 

Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz  

A Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és munkavállalóinak 
szabadság kiadása miatt és a minél szélesebb körű költségcsökkentési lehetőségek kiaknázása 
miatt Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületet közigazgatási szünetet rendel el 
2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig. 



6. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
Készítés ideje:   
2022.10.10. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

    
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és 

környezetvédelemről szóló 19/2005.(IX.27.) önkormányzati rendelete szabályozza Cserkeszőlő 

közigazgatási területén a hulladék (beleértve a kerti hulladékot is) égetését. Jelenleg a rendelet teljes 

tilalmat ír elő erre a tevékenységre, azaz a kerti hulladék égetése tilos.  

 

Lakossági igényekre figyelemmel javaslom, hogy kerüljön meghatározásra olyan időszak, amikor a 

kerti hulladékok égetése megengedett. Erre a 2022. október 20. és 2022. október 30. közötti 

időszakot javaslom. Természetesen az ipari eredetű és kommunális hulladék (műanyag, gumi, 

vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) égetése továbbra is tilos maradna. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet 
tervezetet.  
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 10. 

 

                                                                                                             Varga Attila sk. 
 polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (X. 18.) önkormányzati 
rendelete 

a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005.(IX.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48. § (4) bekezdésének b) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. számú törvény 35. §-
ában kapott felhatalmazás alapján a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) 
önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 

A köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a a 
következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Ezen rendelkezés alól kivételt képez 2022. október 20. és 2022. október 30. közötti időszak, 
amikor megengedett a kerti hulladék égetése” 

2. § 

Hatályát veszti A köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati 
rendelet 8. § (1a) bekezdése. 

3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 20-án lép hatályba. 

(2) A 2. § 2022. október 31-én lép hatályba. 

 

 

Cserkeszőlő, 2022. október 18. 

 

 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz  

A Képviselő-testület lakossági igények alapján szükségesnek látta a köztisztaságról és 
környezetvédelemről szóló 19/2005.(IX.27.) önkormányzati rendelet hulladékégetésre vonatkozó 
szabályainak módosítását, a kerti hulladék égetésének tilalmára vonatkozó szabályozás ideiglenes 
feloldásával. 



7. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, 

valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.10.10. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, 
valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 

módosítására. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy szükségessé vált a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021.(VI.14.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása az alábbiak miatt. 

A Képviselő-testület a rendelet 38. § (2) bekezdésében meghatározta az alapszolgáltatások igénybevétele 
szempontjából szociális rászorultság feltételeit, mely ütközik a rendelet 44. § (2) a) pontjában rögzített 70. 
életév betöltöttségének feltételével, ezért összhangban a 38. § (2) bekezdésével a 70. életévet 65-re szükséges 
módosítani. 

A Képviselő-testület 23/2020.(II.05.) sz. határozatában döntött a tanyagondnoki körzetek módosításáról, a 
határozatban és a rendeletben szereplő körzetek nincsenek összhangban, ezért szükségessé vált a rendelet 1. 
mellékletének módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet-tervezetet.  

 

Cserkeszőlő, 2022. október 10. 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, 
valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) alpontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.,valamint 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési 
támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021.(VI.14.) önkormányzati 
rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a 
szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdés a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az Szt. 62. § (1) bekezdésében szabályozott feltételek alapján az étkeztetést az a szociálisan rászorult 

veheti igénybe aki] 

„a) 65. életévét betöltötte és a részére folyósított havi rendszeres pénzellátás összege nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, vagy” 

2. § 

A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a 
szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

1. A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint 
a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. 
pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1. körzet - Tanyagondnok: Richvalszky József 

1.1. Cukros dűlő 

1.2. Cukros VI. dűlő 

1.3. Peres dűlő 

1.4. Kórhány dűlő 

1.5. Kurázs dűlő 

1.6. Kenderföld tanya 

1.7. Nyomás dűlő 

1.8. Nyárias dűlő 

1.9. Máté dűlő 

1.10. Tanyaföld tanya 

1.11. Tanyaföld út 

1.12. Nagyfertő út 

1.13. Keresztes dűlő 

1.14. Mathiász dűlő 

1.15. Dékány dűlő 

1.16. Bagiföld tanya 

2. körzet - Tanyagondnok: Szabados Lászlóné 

2.1. I. Kereszt dűlő 

2.2. II. Kereszt dűlő 

2.3. III. Kereszt dűlő 

2.4. Göbölyjárás tanya 

2.5. Iskola út 

2.6. Tatár dűlő 

2.7. Beton út 
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2.8. Bodnár dűlő 

2.9. Forrás dűlő 

2.10. Lévai dűlő 

2.11. Tópart 

3. körzet - Tanyagondok: Nagy Katalin 

3.1. Kocsis dűlő / r. belterület 

3.2. Gala dülő 

3.3. Pintér dűlő / r. belterület 

3.4. Kozma dűlő 

3.5. Cseuz dűlő 

3.6. Szabó dűlő”
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez  

Szükségessé vált a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési 
támogatásokról, valamint a szociális alapszolgáltatásokról szóló 18/2021.(VI.14.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása az alábbiak szerint: 

A Képviselő-testület a rendelet 38. § (2) bekezdésében meghatározta az alapszolgáltatások 
igénybevétele szempontjából szociális rászorultság feltételeit, mely ütközik a rendelet 44. § (2) a) 
pontjában rögzített 70. életév betöltöttségének feltételével, ezért összhangban a 38. § (2) 
bekezdésével a 70. életévet 65-re szükséges módosítani. 

A Képviselő-testület 23/2020.(II.05.) sz. határozatában döntött a tanyagondnoki körzetek 
módosításáról, a határozatban és a rendeletben szereplő körzetek nincsenek összhangban, ezért 
szükségessé vált a rendelet 1. mellékletének módosítása. 



8. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési 

sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(V.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 

 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
Készítés ideje:   
2022.10.11. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 
 



 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesterétől 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

    
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 

9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. § és 
29/A § (3) bekezdése alapján létrehozta a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, 
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló 9/2017.(V.31.) önkormányzati rendeletet.  
 
Az önkormányzati rendelet alapját képező 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 29. §-át és 29/A §. (3) 
bekezdését 2022. július 1. napjával hatályon kívül helyezte a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) kormányrendelet, mely rendelkezik a partnerségi 
egyeztetés szabályairól is.  
 
Mivel az önkormányzati rendelet alapját képező kormányrendelet erre vonatkozó pontjai hatályon 
kívül lettek helyezve, illetve a partnerségi egyeztetés szabályairól kormányrendeletben is 
rendelkeztek, így javaslom, hogy a 9/2017.(V.31.) önkormányzati rendeletet helyezze hatályon 
kívül a testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a rendelet 
hatályon kívül helyezését.  
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 11. 

 

                                                                                                             Varga Attila sk. 
 polgármester 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 

9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. 
(V.31.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október ….. 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

Mivel a partnerségi egyeztetés szabályai kormányrendeletben rögzítésre kerültek, illetve az 
önkormányzati rendelet alapját képező korábbi kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezései 
hatályon kívül lettek helyezve, így szükségessé vált a rendelet hatályon kívül helyezése. 



9. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a Nagyfertő utca útburkolatának javításáról beszerzési eljárásában 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022. 10. 20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022. 10. 10. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Döntés a Nagyfertő utca útburkolatának javítására irányuló beszerzési eljárás 
megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagyfertő utca egyes szakaszainak rossz állapotára és állapotának gyors romlására 
tekintettel (lásd: állapotfelmérés és szakvélemény) kezdeményezzük az útszakasz saját erőből 
történő helyreállítását, melyre ajánlatok bekérése szükséges.  
Az Önkormányzat és Szabó Imre (autómosó tulajdonosa) közötti egyeztetés alapján, Szabó 
Imre vállalja az autómosó területét, feljáróját érintő költségeket megfizetni, illetve az 
Önkormányzat részére megtéríteni. 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzata több alkalommal felszólította az Útkellene Kft-t a 
Nagyfertő utca útburkolatának garanciális helyreállításának elvégzésére, illetve kártérítési 
igény is benyújtásra került a Kft-vel szemben, azonban ezen felszólítások eredményt nem 
hoztak, sem érdemi válasz nem érkezett a Kft részéről. Emiatt az Önkormányzat jogi 
képviselője megtette a szükséges jogi lépéseket, jelenleg a végrehajtási eljárás folyamatban 
van mind a Kft-vel, mind a magánszemély ügyvezetővel szemben.  
 
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy járuljon hozzá a Nagyfertő utca útjavítási 
munkáinak elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 10. 
 
 

Varga Attila sk. 
                polgármester 

 
 

Mellékletek:  - Nagyfertő utca feljegyzés 
  - Nagyfertő utca szakvélemény 
  - Nagyfertő utca állapotfelmérés 
  - Nagyfertő utca kalkuláció 

- Útkellene Bt garanciális igény bejelentés 
- Útkellene Bt fizetési felszólítás 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…/2022.(X…..) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a Nagyfertő utca útburkolatának javításával kapcsolatos beszerzési eljárás megindításáról 
született döntéséről 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfertő utca útburkolatának javításával 
kapcsolatos beszerzési eljárás megindítását engedélyezi. 
 
 
Erről értesül: Képviselő-testület - helyben 
  Varga Attila polgármester - helyben 
  Dr. Tóth Dániel jegyző - helyben 
  Gazdálkodási csoport - helyben 
  Szabó Imre – 5465 Cserkeszőlő, Nagyfertő utca Autómosó 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
 









































10. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Döntés a Téli Fürdő folyosó kivitelezésére beszerzési eljárás lefolytatására 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022. 10. 20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022. 10. 10. 

 
Készítette:   
Gergely Angéla asszisztens 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 



 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Döntés a Döntés a Téli Fürdő összekötő folyosó kivitelezésére beszerzési eljárás 
lefolytatására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ részére Erdősi Attila elkészítette a Téli Fürdő 
összekötő folyosójának felújítási tervdokumentációját és hozzávetőleges (normagyűjtemény 
alapján) költségvetését.  
A folyosó belső oldalán HERAKLITH fagyapot borítás került tervezésre, hálóágyazva, 
glettelve és festve. Kívül a fal szintén HERAKLITH burkolatot kapott, hálóágyazva és 
nemesvakolattal ellátva. A teljes padló padlófűtésre van kialakítva, vinyl padlóval burkolva. 
A tervek nem tartalmazzák a gépészeti átalakítást a medence felőli oldalon, valamint a 
padlófűtést sem. 
 
Az összekötő folyosó kivitelezésére a 2022. évi költségvetésben nettó 15.000.000 Ft+Áfa, 
azaz bruttó 19.500.000 Ft elfogadásra és elkülönítésre került.  
A beruházás értéke alapján a kivitelező kiválasztására beszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges.   
 
Amennyiben a T. Képviselő-Testület a fenti tervdokumentációt jóváhagyja, a kivitelezői 
munkákra beszerzési eljárást indítunk a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés 
melléklésével.  
 
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy fogadja el a mellékelt tervdokumentációt és 
járuljon hozzá a Téli Fürdő összekötő folyosójának kivitelezési munkáinak elvégzésére a 
beszerzési eljárás lefolytatásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 10. 
 
 

Varga Attila sk. 
                polgármester 

 
 

Mellékletek:  - Tervdokumentáció és költségvetés 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…/2022.(X…..) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a Téli Fürdő összekötő folyosó kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindításáról 
született döntéséről 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Téli fürdő összekötő folyosójának 
tervdokumentációját elfogadja és a kivitelezésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítását 
engedélyezi. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület - helyben 
  - Varga Attila polgármester - helyben 
  - Dr. Tóth Dániel jegyző - helyben 
  - Gazdálkodási csoport - helyben 
  - Erdősi Attila tervező – 5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 

 



Cserkeszőlő Fürdő és
Gyógyászati Központ

Megvalósítás helye:

013/2022

Méretarány:

Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181

Rajz megnevezése:

Terv tárgya:

Megbízó:
Tervező:

Helyrajzi szám:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Dátum:

Tervszám:

Rajzszám:

2022. június5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

5465 Cserkeszőlő,
616/3

5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962

Terv:

Tender terv

Erdősi Attila

Fürdő utca 25.
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Cserkeszőlő Fürdő és
Gyógyászati Központ

Megvalósítás helye:

013/2022

Méretarány:

Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181

Rajz megnevezése:

Terv tárgya:

Megbízó:
Tervező:

Helyrajzi szám:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Dátum:

Tervszám:

Rajzszám:

2022. június5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

5465 Cserkeszőlő,
616/3

5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962

Terv:

Tender terv

Erdősi Attila

Fürdő utca 25.
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Cserkeszőlő Fürdő és
Gyógyászati Központ

Megvalósítás helye:

013/2022

Méretarány:

Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181

Rajz megnevezése:

Terv tárgya:

Megbízó:
Tervező:

Helyrajzi szám:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Dátum:

Tervszám:

Rajzszám:

2022. június5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

5465 Cserkeszőlő,
616/3

5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962

Terv:

Tender terv

Erdősi Attila

Fürdő utca 25.
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Cserkeszőlő Fürdő és
Gyógyászati Központ

Megvalósítás helye:

013/2022

Méretarány:

Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181

Rajz megnevezése:

Terv tárgya:

Megbízó:
Tervező:

Helyrajzi szám:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Dátum:

Tervszám:

Rajzszám:

2022. június5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

5465 Cserkeszőlő,
616/3

5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962

Terv:

Tender terv

Erdősi Attila

Fürdő utca 25.

26,050 9,750

+0,200
±0,000 +0,100

NÉZET
M = 1 : 100

Állapot nézet Á - 3
M = 1 : 100



Cserkeszőlő Fürdő és
Gyógyászati Központ

Megvalósítás helye:

013/2022

Méretarány:

Okl. magasépítő üzemmérnök TN: É-3/16-0181

Rajz megnevezése:

Terv tárgya:

Megbízó:
Tervező:

Helyrajzi szám:
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ folyosó felújítási terve

Dátum:

Tervszám:

Rajzszám:

2022. szept.5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

5465 Cserkeszőlő,
616/3

5465 Cserkeszőlő, Mathiász u. 10. Mobil: 20/250-7962

Terv:

Tender terv

Erdősi Attila

Fürdő utca 25.
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1

3

- folyosó
- glettelés 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 5 cm
- légrés, közte fa vázszerkezet 3 cm
- meglévő szendvicspanel burkolat 6 cm
- medencetér

1 3
- folyosó
- 2 rtg. diszperzit festés
- klíma glett 0,2 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- Heraklith 5 cm
- párazáró fólia 0,1 cm
- C 100-2 acél falszelemen, közte
  - kőzetgyapot hőszigetelés 10 cm
- Heraklith 5 cm
- üvegszövet háló ágyazás 0,3 cm
- kapart nemesvakolat 0,2 cm
- kültér

Folyosó
vinyl padló
64,88 m2

Alaprajz É - 1
M = 1 : 100



Erdősi Attila

Név : Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cím: 5465 Cserkeszőlő,
Köztársaság tár 1. Kelt:      2022. 10. 03.

A munka leírása:
Cserkeszőlő Fürdő területén a Touring hotel és a Napsugár étterem között
folyosó építése, meglévő folyosó átalakítása
Épületgépészeti szerelés nélkül (meglévő csővezetékek, technológiai
vezetékek bontása, átalakítása és padlófűtés kiépítése nélkül)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 10.430.09313.039.588

2.1 ÁFA vetítési alap 23.469.681
2.2 ÁFA 27.00% 6.336.814

3.  A munka ára 29.806.495

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.3 - SILVER  programcsomagjával. C:\terc\tercvip\2009_1\onszla\Cserkeszőlő Fürdő folyosó 2.slo9



1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.3 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2009_1\onszla\Cserkeszőlő Fürdő folyosó 2.slo9

1 15-001-3 (3) ÖN
Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal,
függőleges vagy ferde felülettel

4,4 m2 6.0602.024 26.6648.906

2 15-002-1.1.1 (1) ÖN
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, (számítása:
betonnal érintkező zsalufelület m2-ben),
fa zsaluzattal,
3 m magasságig

26,05 m2 3.7201.223 96.90631.859

3 15-002-4.1.1 (9) ÖN
Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig

3,6 m2 5.5801.544 20.0885.558

4 21-003-7.1.1.1 (44)
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak
helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m²-ig,
2,0 m mélységig
(Folyosó mezőben és pontalapoknál)

22,92 m3 4.9380 113.1790

5 21-008-2.2.3 (12) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

14,05 m3 1.8187,9 25.543111

6 21-011-1.2.1 (3) ÖN
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel,
talajosztály I-IV.

10 m3 2670 2.6700

7 21-011-7.1-0120401 (13)
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett
földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával,
homokból

20,76 m3 15.3600 318.8740

8 21-011-7.2-0120125 (14)
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett
földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával,
osztályozatlan kavicsból
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Bugyi

14,05 m3 15.36013.500 215.808189.675

9 21-011-11.3 (23) ÖN
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
5,0 m³-es konténerbe

2 db 089.500 0179.000



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.3 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2009_1\onszla\Cserkeszőlő Fürdő folyosó 2.slo9

10 21-011-12 (29) ÖN
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,
kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,
konténer szállítás nélkül

10 m3 7.2000 72.0000

11 23-000-2 (2) ÖN
Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása

1,9 m3 55.0200 104.5380

12 23-003-1.2-0112610 (2) ÖN
Beton- és vasbeton készítése,
darus technológiával,
.....minőségű betonból,
talpalap
C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal

1,38 m3 19.75039.500 27.25554.510

13 23-003-11.1-0012610 (6) ÖN
Szerelőbeton készítése,
.....minőségű betonból
8 cm vastagságig
C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal

0,66 m3 22.20036.500 14.65224.090

14 31-000-14.2 (75) ÖN
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett,
kavicsbetonból

5,34 m3 69.0000 368.4600

15 31-001-1.2.1-0220953 (4) ÖN
Betonacél helyszíni szerelése
függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
4-11 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55.
50)  6 mm

0,03 t 398.910420.243 11.96712.607

16 31-001-1.2.2-0221002 (5)
Betonacél helyszíni szerelése
függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B  10 mm

0,077 t 258.948415.778 19.93932.015

17 31-001-2-0452001 (7) ÖN
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással
Ø 4,00 / 4,00 B500A (BHB55.50)

0,275 t 87.600400.654 24.090110.180

18 31-001-3.1.3-0120513 (10) ÖN
Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben,
műanyagból,
vasbeton falban
Műanyag távtartó csillag 25 mm-es

26,05 m2 1.32049 34.3861.276



3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.3 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2009_1\onszla\Cserkeszőlő Fürdő folyosó 2.slo9

19 31-002-1.1.1-0310024 (1)
Acél fogadó szerelvény elhelyezése vasbeton szerkezetbe, acél oszlopok
részére

11 db 2.4006.850 26.40075.350

20 31-011-3.1.2-0240410 (7) ÖN
Vasbetonfal készítése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,
13-24 cm vastagság között
C25/30 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,9 finomsági modulussal

2,61 m3 43.36439.500 113.180103.095

21 31-030-11.1.1.2-0121410 (20) ÖN
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagság felett
C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal

10,89 m3 28.68039.680 312.325432.115

22 31-090-4.3.2-0313830 (16) ÖN#
Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása,
betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal, üvegszál erősítéssel,
10 mm vastagságban, kézi felület-előkészítéssel
MAPEI Planitop 400 betonjavító habarcs, Csz: 231125

12 m2 3.6007.402 43.20088.824

23 31-090-5-0313833 (18) ÖN#
Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, korróziógátló
vagy kötőréteg felhordása 1 rétegben
MAPEI Mapefer 1K egykomponensű, korrózióvédő habarcs, Csz: 276645A

12 m2 1.2004.428 14.40053.136

24 33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN
Teherhordó és kitöltő falazat bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
bármilyen falvastagsággal,
falazó, cementes mészhabarcsból

0,32 m3 24.9000 7.9680

25 34-000-1.2 (2) ÖN
Épület acélvázszerkezet,
acéltartók bontása rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

1 db 96.0000 96.0000

26 34-000-2.2 (6) ÖN
Könnyűszerkezetes térelhatároló elemek, szendvics-, hőszigetelt elemek
bontása,
3,01-5,00 m2/db méret között

4,2 m2 4.2000 17.6400
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27 34-001-3.1 (19)
Acél függőleges teherhordó fő és segéd vázszerkezet szerelése
100x100x5, 50x50x3 és 100x50x3 zárt szelvény acélokból

1 db 480.0001.443.472 480.0001.443.472

28 34-001-4.1 (21)
Acél teherhordó tetőszerkezet szerelése
100x100x5 zárt szelvényekből

1 db 270.000821.026 270.000821.026

29 34-001-11.2-0110072 (38)
Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése,
Z-C-Σ 100-105 szelemenek és falvázgerendák
C 100/41/47/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275

241,31 m 2.1603.708 521.230894.777

30 34-001-11.3-0110010 (39)
Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése,
Z-C-Σ 120-140 szelemenek és falvázgerendák
Z 120/41/47/2,0 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275

122,97 m 2.1604.026 265.615495.077

31 34-002-1.1.2.5-0990592 (8)
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből,
önfúró csavarokkal rögzítve,
10,0 m²/db táblaméretig,
30 mm hullámmagasság felett,
45-65 mm hullámmagasságú tetőprofilból
LTP 45/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, standard
színben

106,62 m2 1.8008.218 191.916876.203

32 34-009-1.2 (2) ÖN
Meglévő, mindenféle acélszerkezet kisebb javítása,
5,0 kg/db anyagpótlásig

85 kg 6000 51.0000

33 35-002-3-0113032 (3) ÖN
Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel
MASTERPLAST Masterfol Blue PE párazáró fólia, öregedés- és tűzgátló
adalékkal, Sd=100, Cikkszám: 0214-00015000

134,61 m2 480547 64.61373.632

34 36-002-4-0415917 (4) ÖN#
Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel
Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255400,
vakolt felületre

78,69 m2 720356 56.65728.014

35 36-005-21.2.6.2-0415362 (50) ÖN#
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,
vödrös kiszerelésű anyagból,
szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, II. színcsoport
(3, 4, 5-re végződő színek)

58,32 m2 2.5802.586 150.466150.816
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36 36-007-9.1.1-0414722 (1)
Lábazati vakolatok;
lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel,
2 cm vastagságban
Lábazati alapvakolat, fagyálló

7,8 m2 3.9602.859 30.88822.300

37 36-007-9.2-0415421 (3) ÖN#
Lábazati vakolatok;
díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel,
vödrös kiszerelésű anyagból
Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle
szín, Cikkszám: 255201

20,37 m2 2.8806.782 58.666138.149

38 36-011-6-0391213 (17) ÖN#
Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen
Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191

287,66 m2 960333 276.15495.791

39 36-011-7-0415946 (18) ÖN#
Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes,
ferde vagy íves felületen
Baumit DuoContact - ragasztótapasz EPS lemezekhez, Cikkszám: 156107

287,66 m2 1.920376 552.307108.160

40 36-051-6.2.1-0149059 (28)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél,
üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez,
pozitív sarkokra
PVC hálós élvédő 10+15 cm, 2,5 m

33,6 m 960118 32.2563.965

41 36-051-6.2.2-0149067 (29)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
PVC-ből, kemény PVC-ből,
6 - 9 mm hőszigeteléshez,
kávacsatlakozó profil nyílászárókhoz
hálós ablakcsatlakoztató profil, öntapadó szalaggal, Cikkszám: 0112-
00250000

35,6 m 960421 34.17614.988

42 36-051-6.2.3-0192481 (30)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélból, alumíniumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati
indító profilok egyenes falakhoz
50 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profilja,
perforált vízorral, alumínium

33,95 m 960302 32.59210.253
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43 36-051-6.2.8-0149066 (35)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélból, alumíniumból, PVC-ből, 6 mm vakolat vastagsághoz,
vízcseppentő profilok, vízszintes élekhez
PVC-B hálós balkon profil vízorral

10,4 m 960312 9.9843.245

44 36-051-7.1-0192557 (51) ÖN
Szárazépítési profilok elhelyezése
glettelési és gipszkarton munkákhoz,
PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból,
alumíniumból,
élvédő profilok pozitív sarkokhoz
MASTERPLAST Masterprofil ALU 24x24, 2,0 m (100 m), Cikkszám: 0104-
24200100

104,13 m 72093 74.9749.684

45 39-000-1.1.1.1 (1) ÖN
Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása,
CW vagy UA fém vázszerkezetről,
egyszeres tartóvázról,
2x1 rtg. gipszkarton borítással

1,88 m2 1.8600 3.4970

46 41-000-2 (2) ÖN
Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)

24,32 m2 1.0800 26.2660

47 41-006-19.37-0990399 (14)
Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél
tömítőprofilok elhelyezése
tömítőprofil alsó szalag, hossz: 1000 mm

35,95 m 480357 17.25612.834

48 42-000-2.2 (7) ÖN
Lapburkolatok bontása,
fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű
mozaik, kőagyag és csempe

2,41 m2 4.3200 10.4110

49 42-000-3.4 (14)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása

19,3 m2 1.9200 37.0560

50 42-011-2.1.1.4.1-0215096 (31) ÖN#
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám:
156204

64,88 m2 1.0801.270 70.07082.398
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51 42-042-8.6-0315038 (252) ÖN
LVT burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra,
vinyl lapokból, ragasztás nélküli click rendszerű
Grabo PlankIT SPC KLIKKES LVT PVC burkolat, 5,0 mm vtg., 0,55 mm
koptatóréteg, osztály: 33/42, R10 csúszási ellenállás, antibakterális
tulajdonság, antisztatikusság, méret (fa): 177,8x1219,2 mm

64,88 m2 1.0207.665 66.178497.305

52 42-042-31.6.1 (157)
Lábazat kialakítása,
PVC-burkolatból (kvarc-vinil- és designe lapok),

70,36 m 1.200894 84.43262.902

53 43-000-1 (1) ÖN
Függőereszcsatorna bontása,
50 cm kiterített szélességig

26,6 m 1.4400 38.3040

54 43-000-2 (2)
Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása,
200 cm kiterített szélességig

26,6 m 3.2400 86.1840

55 43-002-1.2-0144003 (2)
Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,
bármilyen kiterített szélességben,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat,
standard színben

35,95 m 1.9807.621 71.181273.975

56 43-002-11.2-0144013 (23)
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
bármilyen kiterített szélességgel,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite
bevonat, standard színben

10 m 2.7607.245 27.60072.450

57 43-003-1.1.2.1-0993246 (4)
Ereszszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
40 cm kiterített szélességig
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg.,
kiterített szélesség: 201-250 mm

35,95 m 2.8805.076 103.536182.482

58 43-003-2.2.1-0993323 (14)
Oromszegély szerelése,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
33 cm kiterített szélességig
tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg.,
kiterített szélesség: 301-350 mm

9,88 m 3.1804.358 31.41843.057
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59 43-003-2.2.3-0993304 (16)
Oromszegély szerelése,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélességgel
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg.,
kiterített szélesség: 601-650 mm

6,8 m 4.0209.053 27.33661.560

60 43-003-4.1.2.1-0993298 (32)
Falszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
33 cm kiterített szélességig
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg.,
kiterített szélesség: 301-350 mm

36,18 m 2.5805.577 93.344201.776

61 43-003-7.1.2.1-0993251 (74)
Hajlatbádogozás korcolt kivitelben,
kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez,
egyenes kivitelben,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
45-65 cm kiterített szélességgel
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg.,
kiterített szélesség: 451-500 mm

1,5 m 4.3205.280 6.4807.920

62 43-003-8.2.1-0993246 (90)
Ablak- vagy szemöldökpárkány
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
50 cm kiterített szélességig
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg.,
kiterített szélesség: 201-250 mm

8,4 m 2.9405.010 24.69642.084

63 43-003-11.1.1-0144562 (101)
Saroklemez szegély (külső/belső),
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,
30 cm kiterített szélességgel
saroklemez 250 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard
színben
Szendvicspanel nyílásképzésnél

6,1 m 2.7603.889 16.83623.723

64 44-000-1.2 (2) ÖN
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m² között

2,1 m² 2.1000 4.4100

65 44-000-4 (7)
Műanyag lambéria bontása mennyezetről

19,3 m² 1.8000 34.7400

66 44-002-2-0184101 (25)
Műanyag könyöklő, elhelyezése (szereléssel)
125 x 20 mm

8,4 m 2.1603.938 18.14433.079
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67 44-011-1.1.1-0168422 (1)
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
5,01-10,00 m kerület között
kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás 70 PVC profil, Uw<1,15 W/
m2K, mérete: 100 x 210 cm

2 db 18.000296.010 36.000592.020

68 44-012-1.1.2.5.1-0168082 (32)
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással)
,
4,00 m kerület felett
ötkamrás profil, egyszárnyú,
bukó-nyíló
bukó-nyíló ablak, 5 kamrás 70 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x
120 cm

7 db 9.960132.275 69.720925.925

69 45-000-1.1.2 (2) ÖN
Fém nyílászáró szerkezetek bontása,
ajtó, ablak, kapu,
1,01-2,00 m² felület között

1,79 m2 7.9800 14.2840

70 45-000-1.2.3 (6)
Fém nyílászáró szerkezetek bontása,
fém portálok, üvegfalak, 5,01 m² felület felett
Kopolit üvegfal acél segéd váz szerkezete

23,11 m2 3.0000 69.3300

71 46-000-1.2 (2)
Kopolit üveg és régi tapasz eltávolítása
bármilyen anyagú szerkezetből,
0,50 m² táblaméret felett

16,11 m2 3.0000 48.3300

72 47-000-1.99.1.2.1.1-0415512 (166) ÖN#
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel),
bármilyen padozatú helyiségben,
vakolt felületen,
1,5 mm vastagságban
tagolatlan felületen
Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám:
951720

222,5 m2 3.0601.275 680.850283.688

73 47-000-4.4.1.2-0136106 (145) ÖN
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
kézi rozsdamentesítés,
acél nyílászáró szerkezeten,
erős rozsdásodás esetén
Szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571925

105,21 m2 1.320256 138.87726.934
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74 47-021-12.1.1-0419523 (11) ÖN
Korróziógátló alapozás
acél nyílászáró szerkezeten,
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel
POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér

4,12 m2 1.200215 4.944886

75 47-021-21.1.1-0419522 (55) ÖN
Acélfelületek közbenső festése
acél nyílászáró szerkezeten,
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
POLI-FARBE Cellkolor univerzális alapozó fehér

4,12 m2 1.320213 5.438878

76 47-021-31.1.1-0160016 (123) ÖN
Acélfelületek átvonó festése
acél nyílászáró szerkezeten,
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
POLI-FARBE Cellkolor oldószeres selyemfényű zománc fehér

4,12 m2 1.320231 5.438952

77 48-000-25.1 (33)
Hőszigetelő lemezek bontása,
vízszintes felületről

24,32 m2 1.2000 29.1840

78 48-002-1.3.1.1-0118014 (10)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlószigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos
ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve
04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált
bitumenes vastaglemez

68,98 m2 1.2601.258 86.91586.777

79 48-004-1.41.1-0094721 (76)
Technológiai szigetelés vízszintes felületen, rögzítés nélkül,
10 cm laza átlapolással fektetve,
egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia

73,66 m2 540176 39.77612.964

80 48-007-1.2.2-0092025 (5) ÖN
Magastető hő- és hangszigetelése;
Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön
tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel
ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm

73,46 m2 2.4001.897 176.304139.354

81 48-007-21.2.4.2-0091023 (392)
Külső fal;
Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése,
fém- vagy faváz közé (rögzítés külön tételben)
kőzetgyapot hőszigetelőanyaggal
kőzetgyapot lemez

72 m2 2.4603.445 177.120248.040



11. oldal
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82 48-007-41.1.1.1.2-0113048 (63) ÖN#
Födém;
Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben,
expandált polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez,
1000x500x 80 mm

73,66 m2 3.7203.881 274.015285.874

83 48-010-1.3.1.1-0118003 (13)
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés,
felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x40 mm

20,37 m2 10.5603.615 215.10773.638

84 48-010-11.1.1.1-0321365 (49)
Homlokzati hőszigetelés, fémháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
fagyapot lemezekkel vastag vakolati rendszerekhez,
mechanikai rögzítéssel,
tagolatlan, sík, függőleges falon
HERAKLITH fagyapot építőlap, 2000x600x25 mm

62,61 m2 6.2404.760 390.686298.024

85 48-010-11.1.1.1-0321367 (49)
Homlokzati hőszigetelés, fémháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
fagyapot lemezekkel vastag vakolati rendszerekhez,
mechanikai rögzítéssel,
tagolatlan, sík, függőleges falon
HERAKLITH fagyapot építőlap, 2000x600x35 mm

81,88 m2 6.2405.316 510.931435.274

86 48-010-11.1.1.1-0321369 (49)
Homlokzati hőszigetelés, fémháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek),
fagyapot lemezekkel ,
vastag vakolati rendszerekhez,
mechanikai rögzítéssel,
tagolatlan, sík, függőleges falon
HERAKLITH fagyapot építőlap, 2000x600x50 mm
kívül és belül

122,8 m2 6.2407.186 766.272882.441

87 62-001-2.1 (3) ÖN
Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása,
homokos kavicságyazattal

7,8 m2 3.3660 26.2550

88 62-002-21.3-0613950 (13)
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése,
alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással,
100 cm hosszú elemekből
kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

39,95 m 1.5061.222 60.16548.819
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89 62-003-8.1-0613900 (25)
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka,
parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel
10x20x6 cm, szürke, N+F

35,95 m2 4.2184.716 151.637169.540

90 64-006-1.1.1 (1)
Aljzatbeton megvágása acél oszlopok mellett

26 m 3.829506 99.55413.156

91 71-000-1.7.2.2.1 (21)
Villamos vezeték bontása lámpákkal.

10 m 1.5000 15.0000

92 71-002-1.1-0198001 (1)
Villanyszerelési munkák
(8 db lámpatest, mozgásérzékelős-alkonykapcsolós rendszer, vészvilágítás,
menekülési útvonal jelzése)

1 egység 90.000300.000 90.000300.000

93 81-000-1.5.2 (21) ÖN
Csővezetékek bontása,
ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén,
DN 65 - 100 között

4 m 1.7400 6.9600

94 83-000-2.1 (2)
Gépek, berendezések bontása,
500 kg/db alatti súly esetén
(légelszívó ventillátor bontása és új konzolra építése)

1 db 60.00025.000 60.00025.000

Munkanem összesen: 10.430.09313.039.588
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Döntés Közbeszerző kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat beszerzési eljárást kíván lefolytatni Közbeszerző 
kiválasztására, melyhez kérem a T. Képviselő-Testület hozzájárulását. 
  
Az Önkormányzat és a hozzá tartozó valamennyi költségvetési intézmény (Csereszőlő Fürdő 
és Gyógyászati Központ, PS ÁMK intézményei, Polgármesteri Hivatal, stb.) vonatkozásában 
szükséges a villamosenergia- és gáz szolgáltatási szerződések megújítása/ meghosszabbítása 
2023. január 1. napjától. Az értékhatárok, a jelenlegi fogyasztási adatok és a hatályos 
jogszabályok alapján az ajánlatkérések és szerződéskötések közbeszerzési eljárás útján 
valósíthatók meg, ehhez szükséges a közbeszerzést lefolytató vállalkozás kiválasztása és 
megbízása. (Előzetes információk szerint a Közbeszerző díjazása a szerződött összeg 0,5-1% 
közötti összegre tehető.) 
 
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy járuljon hozzá a Közbeszerző kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárás lefolytatásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 11. 
 
 

Varga Attila sk. 
                polgármester 

 
 

  



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…/2022.(X…..) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a Közbeszerző kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindításáról született döntéséről 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerző kiválasztására irányuló 
beszerzési eljárás lefolytatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és akként döntött, hogy engedélyezi 
az Önkormányzat és a hozzá tartozó valamennyi költségvetési intézmény (Csereszőlő Fürdő és 
Gyógyászati Központ, PS ÁMK intézményei, Polgármesteri Hivatal stb.) vonatkozásában szükséges 
villamosenergia- és gáz szolgáltatási szerződések megújítása/meghosszabbítása tárgyában a 
Közbeszerző kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindítását. 
 
 
Erről értesül: Képviselő-testület - helyben 
  Varga Attila polgármester - helyben 
  Dr. Tóth Dániel jegyző - helyben 
  Gazdálkodási csoport – helyben 
  Szabó-Kiszel Adrienn – helyben  
   
 

Kmf. 
 
 

 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
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Tárgy: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ díjtétel változtatásaira javaslat 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ napsugár éttermében 2022. júliusban volt legutóbb díjtétel 
változtatás, jelen körülmények között rendkívül esedékes a változtatás és a Téli fürdő galériáján a Büfé 
is október 1.-től kinyitott, ahol még nem történ áremelés csak januárban. Az árak meghatározásában 
az aktuális beszállítói árak és az energia árak is beszámításra kerültek. Mindezeken túl a közvetlen 
környezetünkhöz tartozó és a környező települések vendéglátó egységek árait is figyelembe vettük. A 
dolgozói menü áránál figyelembe vettük a Testület döntését (23/2022(IX.14) a közkonyhai dolgozói 
menü árát (952 Ft.-) és az alábbi táblázatban szereplő kimutatást. A táblázatban látható az augusztusi 
legmagasabb menü ár kalkulációja amely a bérköltségen kívül az alapanyag és egyéb rezsi árat is 
tartalmazza nettó összegben. Egyébként az átlag menü ár 386 Ft.- nettó. 

2022.08.20. Szombat 

 

Gyümölcsleves 

 

Sült csirkeszárny, parázs burgonya 
lecsóval 

553 Ft/adag 

 

Végezetül az egyéb szolgáltatások áraknál esedékessé vált egy díjtétel meghatározása. Ez idáig a vissza 
nem váltott kulcsok kauciójából származó összeget nem megfelelően kezelték, ezért szükségessé vált 
ezt az új díjtételt alkalmazni. A napi vissza nem váltott kulcsok kauciójából származó összeget naponta 
bevételként fogják ezek után kezelni. 

 

 

 

          



 

2. melléklet 

 

Napsugár Étterem étel és ital árai 

Napsugár Étterem:   

   

Dolgozói menü 890 Ft     952 ft 

Svédasztalos reggeli jegy 2 990 Ft  3350 ft 

Napi menü 1 590 Ft  1800 ft 

Félpanzió (büfé)vacsora 3 090 Ft 3500 ft 

  

Levesek  

Csontleves 890 Ft 1000 ft 

Májgaluskaleves 890 Ft  1000 ft 

Zöldborsóleves 890 Ft  1000 ft  

Gulyásleves 1 190 Ft  1350 ft 

Csülkös bableves 1 190 Ft  1350 ft 

Tárkonyos raguleves 1 190 Ft  1350 ft 

Gyümölcsleves 1 190 Ft  1350ft 

Hal ételek  

Harcsafilé öt magvas bundában 2 590 Ft  2900 ft 

Frissensültek sertésből  

Cigánypecsenye 1 990 Ft 2350 Ft 

Rántott sertésszelet 1 990 Ft 2350 Ft 

Párizsi sertésszelet 1 990 Ft 2350 Ft 

Cserkei borzaska 2 390 Ft 2700 Ft 

Sajttal töltött sertésszelet 2 390 Ft 2700 Ft 

Milánói sertésborda 2 390 Ft 2700 Ft 

Magyaróvári sertésszelet 1 990 Ft 2350 Ft 

Szárnyasból készült frissensültek  

Natúr csirkemell kevert saláta 2 390 Ft 2700 Ft 

Rántott csirkemell 1 990 Ft 2350 Ft 

Párizsi csirkemell 1 990 Ft 2350 Ft 

Gyros, hasábburgonya, kevert saláta 2 390 Ft 2700 Ft 

Kacsa comb, párolt káposzta, hasábburgonya 2 990 Ft 3350 Ft 

Szezámmagos csirkemell 1 990 Ft 2350 Ft 

Cordon bleu (csirkemell, sajt, sonka) 2 490 Ft 2850 Ft 

Készételek  

Zúzapörkölt 2 650 Ft 3000 Ft 

Marhapörkölt 2 750 Ft 3100 Ft 

Pacalpörkölt 2 650 Ft 3000 Ft 

Sertéspörkölt 2 190 Ft 2450 Ft 

Birkapörkölt 2 750 Ft 3100 Ft 

Fokhagymás aprópecsenye 1 890 Ft 2250 Ft 

  

Vegetáriánus ételek  

Rántott sajt 1 990 Ft 2450 Ft 



Rántott karfiol 1 790 Ft 2000 Ft 

Rántott gomba 1 790 Ft 2000 Ft 

Köretek  

Tarhonya 590 Ft 650 Ft 

Galuska 590 Ft 650 Ft 

Párolt rizs 590 Ft 650 Ft 

Tészta 590 Ft 650 Ft 

Hasábburgonya 590 Ft 650 Ft 

Sós burgonya 490 Ft 550 Ft 

Petrezselymes burgonya 500 Ft 560 Ft 

Burgonyapüré 590 Ft 650 Ft 

Zöldköret 790 Ft 900 Ft 

Párolt káposzta 890 Ft 1000 Ft 

Steakburgonya 790 Ft 900 Ft 

Főzelékek 690 Ft 800 Ft 

Saláták/Savanyúságok  

Görög saláta 1 190 Ft 1450 Ft 

Cékla saláta 550 Ft 650 Ft 

Vegyes vágott saláta 550 Ft 650 Ft 

Ecetes paprika 550 Ft 650 Ft 

Csemege uborka 550 Ft 650 Ft 

Kovászos uborka 550 Ft 650 Ft 

Káposzta saláta 550 Ft 650 Ft 

Uborkasaláta 550 Ft 650 Ft 

Paradicsom saláta 550 Ft 650 Ft 

Tészták, palacsinták, desszertek  

Mákos tészta 1 190 Ft 1350 Ft 

Dejós tészta 1 190 Ft 1350 Ft 

Túrós tészta 1 590 Ft 1800 Ft 

Sajtos makaróni 1 490 Ft 1700 Ft 

Milánói makaróni 1 590 Ft 1800 Ft 

Ízes, fahéjas, kakaós palacsinta 280 Ft 350 Ft 

Mogyorókrémes, dejós palacsinta 330 Ft 400 Ft 

Túrós palacsinta 390 Ft 450 Ft 

Somlói galuska 1 090 Ft 1250 Ft 

Hámozott őszibarackbefőtt 590 Ft 650 Ft 

Gyümölcsrizs 690 Ft 800 Ft 

Pite/lepény 560 Ft 650 Ft 

Sütemények (mignon, isler, linzer) 560 Ft 650 Ft 

Sütemények (krémes, habos, tortaszeletek) 730 Ft 850 Ft 

Gyümölcs saláta 590 Ft 650 Ft 

Egyéb  

Tartármártás 230 Ft 300 Ft 

Tejföl 100 Ft 150 Ft 

Majonéz 100 Ft 150 Ft 

Mustár 100 Ft 150 Ft 

Ketchup 100 Ft 150 Ft 

Doboz hp4 (kifutó term.) 200 Ft  

Gulyástál fedővel (kifutó term.) 200 Ft  

műanyag táska (kifutó term.) 80 Ft 150 Ft 

műanyag pohár 0,3; 0,5 (kifutó term.) 50 Ft 100 Ft 

szívószál (kifutó term.) 10 Ft 50 Ft 



műanyag evőeszköz (kifutó term.) 100 Ft 150 Ft 

Rendezvény ajánlatok  

Húsleves / raguleves, birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / főtt sós burgonya, sültes tál (alap), 
petrezselymes burgonya, rizi-bizi, francia saláta 

10 190 Ft 
12000 Ft 

Sültes alap tál tartalma: Sajttal töltött rántott csirkemell, fűszeres csirkecomb filé, rántott sertésborda, borban érlelt 
tarja, sütve, rántott sajt, rántott zöldségek 

Húsleves / raguleves, birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / sós burgonya / galuska, sültes tál 
(Klasszikus), petrezselymes burgonya, rizi-bizi, francia saláta/ majonézes kukoricasaláta, töltött káposzta 

14 390 Ft 
17000 Ft 

Sültes klasszikus tál tartalma: Szezámmagos pulykamell, grillezett csirkemell, fűszeres csirkecomb filé, töltött 
sertésborda, cigánypecsenye, rántott sajt, rántott karfiol 

Húsleves / raguleves, birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / főtt sós burgonya, sültes tál (bőséges), 
petrezselymes burgonya, rizi-bizi, francia saláta 

16 790 Ft 
19500 Ft 

Sültes bőséges tál tartalma: Mustáros sertés tarja, sült hagymával, rántott sertés szelet, töltött sertésborda, grillezett 
csirkemell, szezámmagos pulykamell, Cordon Bleu, rántott sajtvariációk, zöldségek rántva 

Sültestálak   

Napsugár tál 2 személyre: paradicsommal, sajttal töltött csirkemell, rántott gomba, cordon bleu, mustáros tarja, 
vegyes köret 

6 390 Ft 
7900 Ft 

Napsugár tál 4 személyre: szezámos csirkemell, töltött sertésborda, grillezett csirkemell, cigánypecsenye, rántott 
sajt, rántott karfiol, petrezselymes burgonya, rizi-bizi, steakburgonya 

11 990 Ft 
14900 Ft 

Bőségtál 6 személyre: mustáros sertéstarja sült hagymával, cordon bleu, töltött sertésborda, grillezett csirkemell, 
rántott sajt, rántott gomba, rántott karfiol, vajon párolt zöldség, párolt rizs, petrezselymes burgonya, tartármártás 

19 190 Ft 
21 900 Ft 

Vegetáriánus tál 2 személyre: rántott sajt, rántott gomba, párizsi karfiol, sült paradicsom, sült paprika, petrezselymes 
burgonya, vajon párolt zöldségek, rizs, tartármártás 

5 190 Ft 
7500 Ft 

Grill Pavilon  

Roston csirkemell + köret 2 990 Ft 3350 Ft 

Rántott csirke, sertés szelet + köret 2 390 Ft 2700 Ft 

Rántott sajtvariációk (6 és 9db) 1190/1590 Ft-ról 1590/1890 Ft-re 1 590 Ft; 2200 Ft 
1800 Ft 2900 Ft 

  

Gyros tál (gyros hús, hasábburgonya, saláta, öntet) 2 390 Ft 2700 Ft 

Hamburger tál (buci, marhahús, saláta, öntet) 1 790 Ft 2000 Ft 

Amerikai Hot-Dog (hot-dog kifli, virsli, sülthagyma, saláta, öntet) 1 390 Ft 1550 Ft 

Grill szendvics (ciabatta, roston hús, sült burgonya, saláta, öntet) 1 790 Ft 2000 Ft 

Hasábburgonya 590 Ft 650 Ft 

Steak burgonya 790 Ft 900 Ft 

Friss kevert saláta 990 Ft 1200 Ft 

Sült hagymakarika 890 Ft 1000 Ft 

   

Bográcsos pörkölt (köret, savanyú) 2 990 Ft 3400 Ft 

   

Napsugár étterem italok:   

   

szénsavas üdítők 0,5 550 Ft 

Rostos üdítők 0,5 550 Ft 

Toma 0,33 470 Ft 

Ásványvíz 0,5 470 Ft 

Energia ital /doboz 790 Ft 

Szörp /dl 150 Ft 

Szódavíz / dl 80 Ft 

Csapolt sörök  

Borsodi korsó 750 Ft 

Borsodi pohár 450 Ft 

Staropramen korsó 1 100 Ft 

Staropramen pohár 660 Ft 

Belle Vue Meggy korsó 1 500 Ft 



Belle Vue Meggy pohár 900 Ft 

Dobozos sörök  

Carling (cherry, alma) /üveg 790 Ft 

Staropramen, Stella ,Stella alkoholm. 0,5 660 Ft 

Borsodi, Löwenbrau, Borsodi friss, zéró 0,5 590 Ft 

Borok  

Szombati pincészet borok (fehér, rosé, vörös) 1 dl 240 Ft 

Szombati pincészet borok (fehér, rosé, vörös) 1 palack (7,5 dl) 1 800 Ft 

Ház bora: Varga pincészet (fehér, rosé, vörös) 1 dl 290 Ft 

Ház bora: Varga pincészet (fehér, rosé, vörös) 1 palack (1,5 l) 4 350 Ft 

Ludányi borok (fehér, vörös, rozé) 1 dl 400 Ft 

Ludányi borok (fehér, vörös, rozé) 1 palack (7,5 dl) 3 000 Ft 

Pezsgő /üveg 2 690 Ft 

Égetett szeszek  

Jagermeister, Unicum, Vilmos 2 cl 470 Ft 

Jagermeister, Unicum, Vilmos 4 cl 940 Ft 

Pálinkák 2 cl 470 Ft 

Pálinkák 4 cl 940 Ft 

Fütyülős 2 cl 390 Ft 

Fütyülős 4 cl 780 Ft 

vodka 2 cl 400 Ft 

vodka 4 cl 800 Ft 

Martini /dl 800 Ft 

Garrone Cherry /dl 660 Ft 

Baileys 2 cl 490 Ft 

Baileys 4 cl 980 Ft 

Hubertus, Metaxa*** 2 cl 490 Ft1 

Hubertus, Metaxa*** 4 cl 980 Ft 

Napoleon brandy 2 cl (kifutó termék) 300 Ft 

Napoleon brandy 4 cl (kifutó termék) 600 Ft 

Johnnie Walker,Jim Beam, Ballantines Whisky 2 cl 490 Ft 

Johnnie Walker,Jim Beam, Ballantines Whisky 4 cl 980 Ft 

Bacardi, Portoricco, Captain Morgan 2 cl 490 Ft 

Bacardi, Portoricco, Captain Morgan 4 cl 980 Ft 

Kalumba gin 2 cl, Tequila Tres Sombreros 490 Ft 

Kalumba gin 4 cl, Tequila Tres Sombreros 980 Ft 

Jameson 2 cl 590 Ft 

Jameson 4 cl 1 180 Ft 

Kávék  

Espresso, hosszú kávé 390 Ft 

Espressso, hosszú kávé tejszínhabbal 470 Ft 

Espresso, hosszú kávé tejszínnel 470 Ft 

Cappuccino 540 Ft 

Koffeinmentes Espresso 470 Ft 

Koffeinmentes Espresso tejszínnel 540 Ft 

Koffeinmentes Espresso tejszínhabbal 540 Ft 

Koffeinmentes cappuccino 670 Ft 

Jegeskávé 640 Ft 

Növényi tej, laktózmentes 150 Ft 

Tejszín /db 80 Ft 

 
 



Tejszínhab /adag 80 Ft 

Büfé   

Bounty, Snickers, Twix /db 380 Ft 

Sport szelet, Balaton szelet /db 260 Ft 

Chipsek /db 500 Ft 

Mogyoró /db 500 Ft 

Rágó (Orbit, Airwaves drazsés) /db 380 Ft 

Ropi /db 240 Ft 

Rántott húsos szendvics /db 750 Ft 850 Ft 

Sonkás, szalámis, sajtos szendvics /db 620 Ft 700 Ft 

Körözöttes, tonhalas szendvics /db 620 Ft 850 Ft 

szénsavas üdítők 0,5 550 Ft  

Rostos üdítők 0,5 550 Ft 

Toma 0,33 470 Ft 

Ásványvíz 0,5 470 Ft 

Hot Dog 500 Ft 600 Ft 

Sajtos Hot Dog 550 Ft 660 Ft 

Sima hamburger 850 Ft 1050 Ft 

Sajtos hamburger 900 Ft 1100 Ft 

Sonkás hamburger 900 Ft 1100 Ft 

Gombás hamburger 900 Ft 1100 Ft 

Sajtos, sonkás hamburger 950 Ft 1150 Ft 

Sajtos, sonkás, gombás hamburger 990 Ft 1200 Ft 

Hamburger hús 300 Ft 360 Ft 

Sajtos melegszendvics 450 Ft 550 Ft 

Sonkás melegszendvics 500 Ft 600 Ft 

Gombás melegszendvics 500 Ft 600 Ft 

Szalámis melegszendvics 550 Ft 650 Ft 

Sonkás, gombás melegszendvics 550 Ft 650 Ft 

Szalámis, gombás melegszendvics 550 Ft 650 Ft 

Feltét 90 Ft 120 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:  

A kulcsos recepción lévő árak.  

Nyugágy kölcsönzés - sima (Ft/db) 1 000 Ft 

Szék kölcsönzés (Ft/db) 400 Ft 

Öltözőszekrény kulcs kaució 1 000 Ft 

Öltözőszekrény kulcs bevétel 1 000 Ft 

Értékmegőrzés  900 Ft  

Bemondójegy 400 Ft 

Bemondójegy - cég - 5 alkalom/nap 25 000 Ft 

Fürdőköpeny bérleti napi 1 200 Ft 

Fürdőköpeny kaució 6 000 Ft 

 

 

 

Kérem a felsorolásban szereplő árak módosítási iránti kérelem elfogadását. 

Cserkeszőlő 2020. október 8. 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

 Gazsi József 

 mb. Intézményvezető 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (X. 18.) önkormányzati 
rendelete 

a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási 
díjainak megállapításáról szóló 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 

(1) A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Hatályát veszti a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról 
szóló 41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
a) 2. mellékletében foglalt táblázat „Szociális étkezés” sora, 
b) 2. mellékletében foglalt táblázat „Sült hekk /kg” sora, 
c) 2. mellékletében foglalt táblázat „Rántott pontyfilé” sora, 
d) 2. mellékletében foglalt táblázat „Bakonyi sertésszelet” sora. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. október 21-én lép hatályba. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október …. 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  
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1. melléklet 

1. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 
„Öltözőszekrény kulcs bevétel” sorral egészül ki: 
„ 
Öltözőszekrény kulcs bevétel 1 000 Ft 

” 



3 

2. melléklet 

1. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Dolgozói menü” sora, 
„Svédasztalos reggeli jegy” sora, „Napi menü” sora és „Félpanzió vacsora” sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
„ 
Dolgozói menü 952 Ft 

Svédasztalos reggeli jegy 3 350 Ft 

Napi menü 1 800 Ft 

Félpanzió (büfé) vacsora 3 500 Ft 

” 

2. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Csontleves” sora, 
„Májgaluskaleves” sora, „Zöldborsóleves” sora, „Gulyásleves” sora, „Csülkös bableves” sora, 
„Tárkonyos raguleves” sora és „Gyümölcsleves” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Csontleves 1 000 Ft 

Májgaluskaleves 1 000 Ft 

Zöldborsóleves 1 000 Ft 

Gulyásleves 1 350 Ft 

Csülkös bableves 1 350 Ft 

Tárkonyos raguleves 1 350 Ft 

Gyümölcsleves 1 350 Ft 

” 

3. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Harcsafilé öt magvas 
bundában” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Harcsafilé öt magvas bundában 2 900Ft 

” 

4. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Cigánypecsenye” sora, 
„Rántott sertésszelet” sora, „Párizsi sertésszelet” sora, „Cserkei borzaska” sora, „Sajttal töltött 
sertésszelet” sora, „Milánói sertésborda” sora és „Magyaróvári sertésszelet” sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
„ 
Cigánypecsenye 2 350 Ft 

Rántott sertésszelet 2 350 Ft 

Párizsi sertésszelet 2 350 Ft 

Cserkei borzaska 2 700 Ft 

Sajttal töltött sertésszelet 2 700 Ft 

Milánói sertésborda 2 700 Ft 

Magyaróvári sertésszelet 2 350 Ft 

” 

5. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Natúr csirkemell görög 
salátával” sora, „Rántott csirkemell” sora, „Párizsi csirkemell” sora, „Gyros, hasábburgonya, görög 
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salátával” sora, „Kacsa comb, párolt káposzta, hasábburgonya” sora, „Szezámmagos csirkemell” sora 
és „Cordon bleu (csirkemell, sajt, sonka)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Natúr csirkemell kevert salátával 2 700 Ft 

Rántott csirkemell 2 350 Ft 

Párizsi csirkemell 2 350 Ft 

Gyros, hasábburgonya, kevert salátával 2 700 Ft 

Kacsa comb, párolt káposzta, hasábburgonya 3 350 Ft 

Szezámmagos csirkemell 2 350 Ft 

Cordon bleu (csirkemell, sajt, sonka) 2 850 Ft 

” 

6. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Zúzapörkölt” sora, 
„Marhapörkölt” sora, „Pacalpörkölt” sora, „Sertéspörkölt” sora és „Birkapörkölt” sora helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Zúzapörkölt 3 000 Ft 

Marhapörkölt 3 100 Ft 

Pacalpörkölt 3 000 Ft 

Sertéspörkölt 2 450 Ft 

Birkapörkölt 3 100 Ft 

” 

7. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Brassói aprópecsenye” 
sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Fokhagymás aprópecsenye 2 250 Ft 

” 

8. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Rántott sajt” sora, 
„Rántott karfiol” sora és „Rántott gomba” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Rántott sajt 2 450 Ft 

Rántott karfiol 2 000 Ft 

Rántott gomba 2 000 Ft 

” 

9. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Tarhonya” sora, 
„Galuska” sora, „Párolt rizs” sora, „Tészta” sora, „Hasábburgonya” sora, „Sós burgonya” sora, 
„Petrezselymes burgonya” sora, „Burgonyapüré” sora, „Zöldköret” sora, „Párolt káposzta” sora, 
„Steakburgonya” sora és „Főzelékek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Tarhonya 650 Ft 

Galuska 650 Ft 

Párolt rizs 650 Ft 

Tészta 650 Ft 

Hasábburgonya 650 Ft 

Sós burgonya 550 Ft 



5 

Petrezselymes burgonya 560 Ft 

Burgonyapüré 650 Ft 

Zöldköret 900 Ft 

Párolt káposzta 1 000 Ft 

Steakburgonya 900 Ft 

Főzelékek 800 Ft 

” 

10. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Görög saláta” sora, 
„Cékla saláta” sora, „Vegyes vágott saláta” sora, „Ecetes paprika” sora, „Csemege uborka” sora, 
„Kovászos uborka” sora, „Káposzta saláta” sora, „Uborkasaláta” sora és „Paradicsom saláta” sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Görög saláta 1 450 Ft 

Cékla saláta 650 Ft 

Vegyes vágott saláta 650 Ft 

Ecetes paprika 650 Ft 

Csemege uborka 650 Ft 

Kovászos uborka 650 Ft 

Káposzta saláta 650 Ft 

Uborkasaláta 650 Ft 

Paradicsom saláta 650 Ft 

” 

11. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Mákos tészta” sora, 
„Dejós tészta” sora, „Túrós tészta” sora, „Sajtos makaróni” sora, „Milánói makaróni” sora, „Ízes, 
fahéjas, kakaós palacsinta” sora, „Mogyorókrémes, dejós palacsinta” sora, „Túrós palacsinta” sora, 
„Somlói galuska” sora, „Hámozott őszibarackbefőtt” sora, „Gyümölcsrizs” sora, „Pite/lepény” sora, 
„Sütemények (mignon, isler, linzer)” sora, „Sütemények (krémes, habos, tortaszeletek)” sora és 
„Gyümölcs saláta” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Mákos tészta 1 350 Ft 

Dejós tészta 1 350 Ft 

Túrós tészta 1 800 Ft 

Sajtos makaróni 1 700 Ft 

Milánói makaróni 1 800 Ft 

Ízes, fahéjas, kakaós palacsinta 350 Ft 

Mogyorókrémes, dejós palacsinta 400 Ft 

Túrós palacsinta 450 Ft 

Somlói galuska 1 250 Ft 

Hámozott őszibarackbefőtt 650 Ft 

Gyümölcsrizs 800 Ft 

Pite/lepény 650 Ft 

Sütemények (mignon, isler, linzer) 650 Ft 

Sütemények (krémes, habos, tortaszeletek) 850 Ft 

Gyümölcs saláta 650 Ft 

” 

12. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Tartármártás” sora, 
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„Tejföl” sora, „Majonéz” sora, „Mustár” sora és „Ketchup” sora helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
„ 
Tartármártás 300 Ft 

Tejföl 150 Ft 

Majonéz 150 Ft 

Mustár 150 Ft 

Ketchup 150 Ft 

” 

13. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „műanyag táska (kifutó 
term.)” sora, „műanyag pohár 0,3; 0,5 (kifutó term.)” sora, „szívószál (kifutó term.)” sora és 
„műanyag evőeszköz (kifutó term.)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
műanyag táska (kifutó term.) 150 Ft 

műanyag pohár 0,3; 0,5 (kifutó term.) 100 Ft 

szívószál (kifutó term.) 50 Ft 

műanyag evőeszköz (kifutó term.) 150 Ft 

” 

14. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Húsleves / raguleves, 
birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / főtt sós burgonya, sültes tál (alap), petrezselymes 
burgonya, rizi-bizi, francia saláta” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Húsleves / raguleves, birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / főtt sós burgonya, sültes tál (alap), petrezselymes 
burgonya, rizi-bizi, francia saláta 

12 000 Ft 

” 

15. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Húsleves / raguleves, 
birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / sós burgonya / galuska, sültes tál (Klasszikus), 
petrezselymes burgonya, rizi-bizi, francia saláta/ majonézes kukoricasaláta, töltött káposzta” sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Húsleves / raguleves, birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / sós burgonya / galuska, sültes tál (Klasszikus), 
petrezselymes burgonya, rizi-bizi, francia saláta/ majonézes kukoricasaláta, töltött káposzta 

17 000 Ft 

” 

16. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Húsleves / raguleves, 
birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / főtt sós burgonya, sültes tál (bőséges), 
petrezselymes burgonya, rizi-bizi, francia saláta” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Húsleves / raguleves, birkapörkölt / marhapörkölt, köményes burgonya / főtt sós burgonya, sültes tál (bőséges), petrezselymes 
burgonya, rizi-bizi, francia saláta 

19 500 Ft 

” 

17. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Napsugár tál 2 
személyre: paradicsommal, sajttal töltött csirkemell, rántott gomba, cordon bleu, mustáros tarja, 
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vegyes köret” sora, „Napsugár tál 4 személyre: szezámos csirkemell, töltött sertésborda, grillezett 
csirkemell, cigánypecsenye, rántott sajt, rántott karfiol, petrezselymes burgonya, rizi-bizi, 
steakburgonya” sora, „Bőségtál 6 személyre: mustáros sertéstarja sült hagymával, cordon bleu, töltött 
sertésborda, grillezett csirkemell, rántott sajt, rántott gomba, rántott karfiol, vajon párolt zöldség, 
párolt rizs, petrezselymes burgonya, tartármártás” sora és „Vegetáriánus tál 2 személyre: rántott sajt, 
rántott gomba, párizsi karfiol, sült paradicsom, sült paprika, petrezselymes burgonya, vajon párolt 
zöldségek, rizs, tartármártás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Napsugár tál 2 személyre: paradicsommal, sajttal töltött csirkemell, rántott gomba, cordon bleu, mustáros tarja, vegyes köret 7 900 Ft 

Napsugár tál 4 személyre: szezámos csirkemell, töltött sertésborda, grillezett csirkemell, cigánypecsenye, rántott sajt, rántott 
karfiol, petrezselymes burgonya, rizi-bizi, steakburgonya 

14 900 Ft 

Bőségtál 6 személyre: mustáros sertéstarja sült hagymával, cordon bleu, töltött sertésborda, grillezett csirkemell, rántott sajt, 
rántott gomba, rántott karfiol, vajon párolt zöldség, párolt rizs, petrezselymes burgonya, tartármártás 

21 900 Ft 

Vegetáriánus tál 2 személyre: rántott sajt, rántott gomba, párizsi karfiol, sült paradicsom, sült paprika, petrezselymes 
burgonya, vajon párolt zöldségek, rizs, tartármártás 

7 500 Ft 

” 

18. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Roston csirkemell + 
köret” sora, „Rántott csirke, sertés szelet + köret” sora és „Rántott sajtvariációk (6 és 9db) 1190/1590 
Ft-ról 1590/1890 Ft-re” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Roston csirkemell + köret 3 350 Ft 

Rántott csirke, sertés szelet + köret 2 700 Ft 

Rántott sajtvariációk (6 és 9db) 2 200 Ft;    
2 900 Ft 

” 

19. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Gyros tál (gyros hús, 
hasábburgonya, saláta, öntet)” sora, „Hamburger tál (buci, marhahús, saláta, öntet)” sora, „Amerikai 
Hot-Dog (hot-dog kifli, virsli, sülthagyma, saláta, öntet)” sora, „Grill szendvics (ciabatta, roston hús, 
sült burgonya, saláta, öntet)” sora, „Hasábburgonya” sora, „Steak burgonya” sora, „Friss kevert 
saláta” sora és „Sült hagymakarika” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Gyros tál (gyros hús, hasábburgonya, saláta, öntet) 2 700 Ft 

Hamburger tál (buci, marhahús, saláta, öntet) 2 000 Ft 

Amerikai Hot-Dog (hot-dog kifli, virsli, sülthagyma, saláta, öntet) 1 550 Ft 

Grill szendvics (ciabatta, roston hús, sült burgonya, saláta, öntet) 2 000 Ft 

Hasábburgonya 650 Ft 

Steak burgonya 900 Ft 

Friss kevert saláta 1200 Ft 

Sült hagymakarika 1000 Ft 

” 

20. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Bográcsos pörkölt 
(köret, savanyú)” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
Bográcsos pörkölt (köret, savanyú) 3 400 Ft 

” 
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21. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Rántott húsos szendvics 
/db” sora, „Sonkás, szalámis, sajtos szendvics /db” sora és „Körözöttes, tonhalas szendvics /db” sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
Rántott húsos szendvics /db 850 Ft 

Sonkás, szalámis, sajtos szendvics /db 700 Ft 

Körözöttes, tonhalas szendvics /db 850 Ft 

” 

22. A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 
41/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „Hot Dog” 
sor, „Sajntos Hot Dog” sor, „Sima hamburger” sor, „Sajntos hamburger” sor, „Sonkás hamburger” 
sor, „Gombás hamburger” sor, „Sajtos, sonkás hamburger” sor, „Sajtos, sonkás, gombás hamburger” 
sor, „Hamburger hús” sor, „Sajtos melegszendvics” sor, „Sonkás melegszendvics” sor, „Gombás 
melgszendvics” sor, „Szalámis melegszendvics” sor, „Sonkás, gombás melegszendvics” sor, 
„Szalámis, gombás melegszendvics” sor és „Feltét” sorral egészül ki: 
„ 
Hot Dog 600 Ft 

Sajntos Hot Dog 660 Ft 

Sima hamburger 1 050 Ft 

Sajntos hamburger 1 100 Ft 

Sonkás hamburger 1 100 Ft 

Gombás hamburger 1 100 Ft 

Sajtos, sonkás hamburger 1 150 Ft 

Sajtos, sonkás, gombás hamburger 1 200 Ft 

Hamburger hús 360 Ft 

Sajtos melegszendvics 550 Ft 

Sonkás melegszendvics 600 Ft 

Gombás melgszendvics 600 Ft 

Szalámis melegszendvics 650 Ft 

Sonkás, gombás melegszendvics 650 Ft 

Szalámis, gombás melegszendvics 650 Ft 

Feltét 120 Ft 

”
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez  

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Napsugár Étterem árainak módosítása és egy új 
szolgáltatási díjtétel bevezetése miatt szükségessé vált Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 41/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása.  



13. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban kedvezményes kardiológiai 

vizsgálat. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.10.07. 

 
Készítette:   
Gazsi József mb. intézményvezető 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gazsi József mb. intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 



 
 



ELŐTERJESZTÉS 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban 

kedvezményes kardiológiai vizsgálatra. 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület!  

 

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban 2022. augusztus 6-tól Kardiológiai rendelés 
kezdődött, amely nem közfinanszírozott (nem TB támogatott). Az alábbiakban az állandó 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó 18. életévüket betöltött személyek 
kedvezményes vizsgálatára vonatkozó előterjesztést szeretném benyújtani.  
 
A kedvezményes kardiológiai vizsgálat célja a lakosok egészségi állapotának megőrzése, a szív 
és érrendszeri betegek kivizsgálása, illetve a Tb támogatott kardiológiai vizsgálat hosszú 
várólistájának ezáltali lerövidítése és a magánrendelések magas árainak enyhítése. 
 
Évente egyszer díjmentesen tartalmaz egy általános állapot felmérést, EKG vagy terheléses 
EKG (az állapot felmérés után a kardiológus orvos javasolja, hogy melyik EKG vizsgálat 
szükséges), vérnyomás felülvizsgálatot, betegvizsgálatot. Ezen felül, amennyiben a kardiológus 
orvos javasolja szívultrahang vizsgálatra is sor kerül. 
 
A kardiológiai vizsgálat árai, illetve a szakorvos órabére a következő: 

 Általános állapot felmérés, betegvizsgálat + EKG: 32.500 Ft. 
 Általános állapot felmérés, betegvizsgálat + terheléses EKG: 37.500 Ft. 
 Általános állapot felmérés, betegvizsgálat + szívultrahang: 44.500 Ft. 

 
Elkészítésre került a kedvezményes kardiológiai vizsgálat szabályozásáról szóló rendelet 
tervezet, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 
rendelet tervezetet. 
 

 

Cserkeszőlő, 2022. október 17.  
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Gazsi József sk. 
 mb. intézményvezető 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (X. 20.) önkormányzati 
rendelete 

a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban igénybe vehető kedvezményes kardiológiai 
vizsgálat eljárási rendjének szabályairól 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központban (továbbiakban: Fürdő) 
igénybe vehető kedvezményes kardiológiai vizsgálat működésének eljárási rendjét szabályozza. 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden cserkeszőlői bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen itt tartózkodó 18. életévét betöltött személyre (továbbiakban: jogosult). 

(2) A rendelet tárgya a jogosultak kardiológiai kivizsgálása, amely magánban foglalja a szív és erek 
megbetegedéseivel kapcsolatos megelőző és diagnosztikai vizsgálatát. 

A vizsgálat pontos tartalma 

3. § 

A jogosultak kardiológiai vizsgálata, naptári évenként egyszer díjmentesen tartalmaz egy általános 
állapot felmérést, EKG vagy terheléses EKG (az állapot felmérés után a kardiológus orvos javasolja, 
hogy melyik EKG vizsgálat szükséges), vérnyomás felülvizsgálatot, betegvizsgálatot. Ezen felül, 
amennyiben a kardiológus orvos javasolja szívultrahang vizsgálatra is sor kerül. 

Eljárási rendelkezések 

4. § 

(1) A rendelet tárgyát képező vizsgálatra jogosultaknak a kardiológiai asszisztensnél telefonon kell 
bejelentkezniük, ahol a vizsgálatra az asszisztenstől kapnak időpontot, a mindenkori rendelési időnek 
megfelelően. 

(2) A vizsgálathoz minden esetben háziorvosi beutaló szükséges. 

(3) A jogosultak a vizsgálat igénybevétele előtt a mindenkori „Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központ szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló” rendeletben meghatározott cserkeszőlői 
lakosokra vonatkozó fürdőbelépőjegy megvásárlásával léphetnek be a Fürdő területére. 
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(4) A vizsgálat a Fürdő gyógyászati épületében vehető igénybe. A betegvizsgálat megkezdése előtt a 
kardiológiai asszisztens a lakcímkártya ellenőrzése során meggyőződik az igénybevétel jogosságáról 
(állandó bejelentett lakos-e), illetve, hogy adott naptári évben még nem vette igénybe a kedvezményes 
vizsgálatot, majd a dokumentáció és lelet elkészítése szempontjából a további adatok bekérése is 
megtörténik. 

(5) A rendelkezésre álló kardiológiai szoftverben kerülnek tárolásra a szükséges beteg adatok. 

(6) Az adatokat (név, lakcím, születési év, TAJ szám) és a megjelenés időpontját excel táblázatban 
rögzíti az asszisztens. 

(7) Amennyiben a vizsgált személy jogosulatlanul veszi igénybe a kedvezményes kezelést, akkor a 
Fürdő kártérítési igénnyel léphet fel az igénybe vevő személlyel szemben, amely összeg a vizsgálat 
mindenkori árával megegyező. 

(8) Jelen rendelet alapján a Fürdő intézményvezető kötelessége a vizsgálat eljárási rendjét tartalmazó 
szabályzat kidolgozása. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 17. 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1–5. §-hoz  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati 
Központban igénybe vehető kedvezményes kardiológiai vizsgálat eljárás rendjét rendeletben 
szabályozza. 



14. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

I.K.O Kyokushinkai Se részére kedvezmény biztosítása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.10.10. 

 
Készítette:   
Molnár Judit titkársági ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 
 
 



 



 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

  Polgármesterétől 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

I.K.O Kyokushinkai SE részére kedvezmény biztosítására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az I.K.O Kyokushinkai SE kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint a tavalyi évhez 
hasonlóan idén ősszel is szeretnének karate tábort tartani a Jurta táborban. A tábor időtartama 
3 éjszaka, a tábor létszáma pedig előre láthatóan kb. 100 fő lenne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a tábor időtartamára az egyesület 
tagjai részére 1.500, - Ft/db kedvezményes délutáni fürdőbelépőjegy árat, valamint 5.600, - 
Ft/éj/fő szálláshely díjat biztosíthassunk, mely tartalmazza az étkezést is a vendégek számára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és támogassa a I.K.O 
Kyokushinkai SE részére a kedvezményes árakat. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 10. 
 
 
 
 
   
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
  
                                               
 
 
 
 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

…/2022.(X….) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
 I.K.O Kyokushinkai SE részére kedvezmény biztosításáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az I.K.O Kyokushinkai SE 
részére kedvezmény biztosításáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az egyesület által 
szervezett karate tábor idejére, az egyesület tagjai számára a Jurta tábor szállásdíját 5.600,- Ft/fő/éj 
egységárban határozza meg, mely tartalmazza a szállásdíjat és az étkezést (ebéd, vacsora), valamint 
kedvezményes, 1.500, - Ft/fő egységárú délutáni fürdőbelépőjegyet biztosít  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Gazsi József mb. intézményvezető – helyben 
 - Gulyás Orsolya táborvezető – helyben 
 

 

 



15. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat elfogadása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.10.20. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.10.11. 

 
Készítette:   
Varga Éva gazdaságvezető-helyettes 
 
Ellenőrizte: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dr. Tóth Dániel jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

5465Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-451  fax: (56) 568-462 

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ellenőrzési Nyomvonal szabályzat elfogadására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzése során megállapított intézkedési tervnek 
megfelelően aktualizálásra került a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatára és a Cserkeszőlői Polgármesteri 
Hivatalra vonatkozó Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 
szabályzatot.  
 
Cserkeszőlő, 2022. október 11. 
  

 Tisztelettel: 

 

                                                                                                             dr. Tóth Dániel sk. 
 jegyző 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
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- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
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A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat jegyzője az ellenőrzési nyomvonal kialakítását és    
szabályozását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Jelen Ellenőrzési nyomvonal a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatra, valamint a - 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal intézményére terjed ki. 

 

I. BEVEZETÉS 
 

1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma 

Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, illetve folyamatábrákkal szemléltetett leírása, 
mely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá az 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos 
ellenőrzését. 

Az elvégzendő tevékenységeket, feladatokat a feladatok végrehajtásáért felelős személyek 
megnevezését, a belső szabályzatokra utalást, az ellenőrzési pontokat az igazoló 
dokumentumokat, ezek fellelési helyét a szabályzat melléklete tartalmazza. 

2. Az ellenőrzési nyomvonal célja 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja: 

- a költségvetési szerv szervezeti működése terén feltérképezhetővé váljon az összes 
folyamatban rejlő működési kockázat, 

- a költségvetési szerv tevékenységének valamennyi folyamatában meghatározhatók 
legyenek a felelősök és az ellenőrzési pontok, 

- az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható legyen a hibás 
működés és az egyes résztevékenységekért felelős személye, 

- a szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, 
koordináció valósuljon meg és a teljes feladatellátásra kiterjedve hatékonyabbá váljon 
a működtetés. 
 

3. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a költségvetési szerv működésében 

Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek 
jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: 

- a költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő 
eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az 
ellenőrzési pontok (típusok) összességét, 

- kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi 
„szereplő” funkció együttes koordinálására kerül sor, 



- valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) 
feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, 
dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, 

- megmutatja a szervezet ellenőrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a 
pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és a működtetés 
színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elő. 

 

II. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FELELŐSSÉGI SZINTJEI 
 

1. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és kötelezettsége az ellenőrzési 
nyomvonalak kialakítása során 

A szervezet vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

A szervezet vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely 
a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, 
táblázatba foglalt leírása. 

2. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a felelősségi szintek területén 

Az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján 
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési pontok. Az ellenőrzési 
nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan beazonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó 
felelős. Az ellenőrzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes 
résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 

3. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a szervezeten belüli együttműködés 
erősítése területén 

A különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, 
koordináció várható az ellenőrzési nyomvonal kialakításától. Az ellenőrzési nyomvonal a teljes 
feladatellátásra kiterjed, vagyis a működtetés optimalizálásának fontos eszköze. 

 

III. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL ELKÉSZÍTÉSE 
 

A költségvetési szerv működési folyamatai a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében 
kerülnek kialakításra és ennek megfelelően kell a költségvetési szervet működtetni. Az 
ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell 
hozzárendelni. 

A megfelelő irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat 
nyújtanak az egyes, a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó gazdasági eseményekről, 
műveletekről, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a pénzügyi tranzakciókról, a 
folyamatot kísérő dokumentumokról. A szabályszerűen vezetett és dokumentált folyamatok 



megmutatják a művelettel kapcsolatos információkat, a művelet időpontját, a feladat 
ellátásának módját, az alátámasztó (beérkező és kimenő) dokumentumokat. 

A szervezet gazdálkodásának, működési sajátosságainak figyelembevételével szükséges az 
ellenőrzési nyomvonalat kialakítani. Rendszeres időközönként a már érvényben lévő 
ellenőrzési nyomvonalakat felül kell vizsgálni, folyamatosan aktualizálni kell. 

1. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításához szükséges folyamatok 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és folyamatgazdák 
azonosítása. Az adott költségvetési szerv működési folyamatait a főfolyamatok mentén kell 
csoportosítani, majd a főfolyamatokat megfelelő módon, oszthatóságuk alapján 
részfolyamatokká kell bontani és meg kell határozni, hogy az adott folyamat (részfolyamat) 
működtetéséért ki a felelős folyamatgazda. 

A rendszer és folyamatleírások a belső szabályzatokra épülnek és azok eljárásrendjeként 
lényegében azt fogalmazzák meg, hogy a belső szabályzatokban előírt követelményeket 
hogyan, milyen feltételek esetén, milyen módszerekkel lehet és kell teljesíteni. A működési 
folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenőrzési pontok, ellenőrzési nyomvonalak 
elkészítését. 

A folyamatleírásoknak tartalmazniuk kell: 

- a folyamat célját, tárgyát, 
- a kezdő- és végpontját, 
- az inputjait és outputjait 
- a kulcsfontosságú teljesítménymutatóit, 
- más folyamatokhoz való kapcsolódásukat, 
- a folyamatban részt vevők feladatát, jog- és hatáskörét, kötelezettségeit, 
- a beépített ellenőrzési pontokat és azok szerepét, tartalmát, módszerét, 
- a végrehajtás és ellenőrzés dokumentálásának követelményeit, formáját, tartalmát. 

A folyamatleírás, mint eljárásrend garantálja, hogy minden elvégzett feladatról készüljön egy, 
a feladat ellátásáért felelős által kitöltött dokumentum, továbbá, hogy az elvégzett ellenőrzési 
lépés is legyen dokumentálva. 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapkövetelmény olyan 
tevékenységcsoportok kialakítása, amelyek több elemi tevékenységet összefoglalóan képesek 
leírni. 

Figyelembe kell venni az intézményrendszer többszintű működését, az egyes szintek feladat- 
és funkcióbeli sajátosságait, a szintek hierarchiájában végbemenő pénz- illetve 
dokumentumáramlást, valamint az egyes szintek egymásra hatása esetén a két (vagy több) fél 
közötti elszámolás módját. 

2. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának lépései 

a,   A szervezeti és működési rendszerének áttekintése az alábbi dokumentumok alapján: 

- alapító okirat 
- SZMSZ 
- ügyrend 



- számlarend 
- számviteli politika 
- eszközök és források értékelési szabályzata 
- önköltség-számítási szabályzat 
- leltározási és leltárkészítési szabályzat 
- bizonylati rend 
- pénz- és értékkezelési szabályzat 
- selejtezési szabályzat 
- gazdálkodási szabályzat 
- közbeszerzési szabályzat 
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 
- vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 
- belső ellenőrzési kézikönyv 
- szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
- integrált kockázatkezelési szabályzat 

b,  A tevékenység jogi alapjának meghatározása a költségvetési szervek releváns 
tevékenységeinek meghatározása 

c,   A folyamatok azonosítása: a nyomvonal tárgyát képező tevékenységek definiálását 
követően szükséges az adott tevékenységek által lefedett releváns folyamatainak azonosítása. 
Az adott tevékenységre irányuló az egyes szervezeti egységekben elkülönülten jelentkező 
tevékenységek kapcsolódási pontjainak feltárása. 

d,   A folyamatgazda megnevezése az egyes folyamatok felelőseinek azonosítása. A felelős 
lehet egy személy vagy egy szervezeti egység. 

e,  A folyamatok leírása a folyamatok menetének, előrehaladásának részletes leírása, a 
folyamatok egymáshoz való viszonyának felmérése, valamint a folyamatoknak az előkészítési, 
lebonyolítási, beszámolási, illetve ellenőrzési szakaszokra történő elkülöníthetőségének 
szempontja szerinti megvizsgálása. 

f,  A folyamatok rangsorolása: Az azonosított folyamatok egymáshoz való viszonyának, 
egymáshoz képest a prioritás meghatározása, a működés esetleges hiányosságainak és a 
hatékony beavatkozás pontos helyének beazonosítása. 

g, A végrehajtás felelősének megnevezése: A folyamatok végrehajtója eltérhet a 
folyamatgazdától, azonban a felelős az, aki a feltárt esetleges hiányosságok esetén a 
leghatékonyabban avatkozhat be a javítás érdekében. 

h,  A szabályzatok összehangolása a működési folyamatok szabályozottságának a nevesített 
ellenőrzési pontok szabályzatokban történő meghatározása. Az egységes nyomvonal 
kialakításához szükséges az adott folyamatra vonatkozó külső és belső szabályozás 
összehangolása, egységesítése. Az eljárásrendek kidolgozása keretében meg kell tervezni és ki 
kell dolgozni azokat a szabványosított bizonylatokat, papíralapú és elektronikus 
dokumentumokat, amelyeken a munkafolyamat lebonyolítható és a belső kontrollok 
elvégzésének bizonyítékai írásos, vagy elektronikus formában előállíthatók, illetve 
megjeleníthetők. 



i,  Tevékenységcsoportok kialakítása: Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének 
felépítésénél olyan tevékenységcsoportok kerülnek kialakításra, melyek több elemi 
tevékenységet belső összefüggéseikkel, kapcsolódási pontjaikkal képesek leírni. 

j,  Tevékenység-sorrend meghatározása: A költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalának 
kialakításánál a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásában a költségvetési 
szervekre vonatkozó legjellemzőbb folyamat lehet az elsődleges szempont. 

k,  A tevékenységek (folyamatok) struktúrája: Az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése előtt 
gondoskodni kell a költségvetési szervek működésének folyamatokra történő osztásáról, azaz a 
költségvetési szervek működési folyamatait a főfolyamatok mentén kel csoportosítani, majd a 
főfolyamatokat oszthatóságuk alapján részfolyamatokká kell bontani, ha az átláthatóság 
indokolja, ezen belül is kisebb folyamatokra lehet bontani. Ügyelni kell az egyes 
részfolyamatok optimális meghatározására, hogy a költségvetési szervek azonosított működési 
folyamatai túlzottan ne legyenek elaprózva. 

Az ellenőrzési nyomvonalnak - mint szabályzatnak – meg kell felelnie azon követelménynek, 
hogy szakmai irányítást nyújtson az adott területen dolgozóknak 

- az ellátandó feladat jellegéről, tartalmáról, a végrehajtás és az ellenőrzés módjáról, 
- a tevékenységük és az előírások közötti összhang megteremtésének lehetőségeiről, 
- a hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesüléséről, 
- a beépítendő ellenőrzési pontok helyéről, típusáról, 
- az elvégzett ellenőrzések dokumentálásának követelményeiről, formájáról. 

A folyamatgazdáknak a folyamatleírások és az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése során 
támaszkodniuk kell a folyamatban részt vevő munkatársak tapasztalataira, véleményére, akik 
saját és kollégáik munkáját ellenőrizve közvetlenül érzékelik: 

- a vezetés határozott, pozitív irányú döntéseinek vagy következetlen magatartásának 
hatásait 

- a kapott feladatok megvalósíthatóságának pozitív vonásait, vagy nehézségeit 
- a végrehajtáshoz szükséges feltételek meglétét vagy esetleges hiányát 
- a munkatársak hozzáállását befolyásoló kedvező vagy nem megfelelő munkahelyi 

légkört. 

Alulról, a végrehajtási szintről kiindulva úgy kell írásba foglalni a költségvetési szerven belül 
végzett feladatokat, hogy az egy-egy folyamatba foglalható tevékenységeket jellemzőik alapján 
megfelelően csoportosítsák, megteremtve a rendszerré szervezés feltételeit is. 

Az egyes folyamatokat egymástól tartalmilag jól elkülönítve – de kapcsolódási pontjaikat 
meghatározva – a kontrollrendszer követelményeinek megfelelően kell rögzíteni. A 
tevékenységek ésszerű csoportosítása a folyamatokban részt vevő, a végrehajtásért felelős 
valamennyi vezető és munkatárs szoros együttműködését, tapasztalataik, javaslataik 
hasznosítását igényli. 

3. A költségvetési szervnél ellenőrzési nyomvonalat az alábbi területekre kell 
elkészíteni: 
 

- gazdasági program készítésének ellenőrzési nyomvonala 
- a költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 



- befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala 
- készletek, követelések, értékpapírok ellenőrzési nyomvonala 
- pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 
- kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala 
- költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 
- költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek ellenőrzési nyomvonala 
- támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek ellenőrzési nyomvonala 

o havi zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala 
o negyedéves zárlati feladatok (mérleg) ellenőrzési nyomvonala 
o éves zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala 

- kiegészítő mellékletek ellenőrzési nyomvonala 
- közbeszerzési eljárás ellenőrzési nyomvonala 
- belső ellenőrzés ellenőrzési nyomvonala 
- pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

 
4. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer 

Az eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban az információs szinteket, a 
kapcsolódásokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat tartalmazza. A táblarendszer 
fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen használni szükséges: 

- sorszám 
- tevékenység, feladat 
- jogszabályi alap 
- előkészítés 
- keletkező dokumentum 
- felelős/kötelezettségvállaló 
- határidő 
- ellenőrzés/érvényesítés 
- utalványozás/ellenjegyzés 
- pénzügyi teljesítés 
- könyvvezetésben való megjelenés 

A táblázatok elkészítése során hivatkozni kell az érvényben lévő szabályzatokra a táblázatok 
egyes rovatain belül. A táblarendszer az egyes eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot 
írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás fázisáig, megjelölve a folyamatot 
és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat 
használ és az ezekért való felelősségeket. 

Az eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető 
az adott tevékenység felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típusa, valamint a 
tevékenység következtében előálló és már a következő feladat inputját képező dokumentum 
jellege. 

A költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát táblázatos formában a szabályzat 1. számú 
melléklete tartalmazza. 



5.  Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerveknél az alábbi területekhez 
kapcsolódva került meghatározásra. 

a, A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza az egyes tervezéshez 
kapcsolódó, annak részeként definiálható főtevékenység megnevezését: 

- a gazdasági program 
- a költségvetési koncepció és 
- a költségvetési tervezés területein. 

A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. A tervezéssel 
kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők: 

- a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni 
- gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek 
- a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról külön 

meggyőződjenek, legyenek erre vonatkozóan is felelősök. 

A tervezéssel kapcsolatos konkrét ellenőrzési nyomvonal részletes táblázatos ismertetését az 1. 
számú folyamatábra tartalmazza. 

b, A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a végrehajtáshoz 
kapcsolódó főfolyamatok, tevékenységek megnevezését, így az alábbi kiemelt területeket: 

- szabályzatok készítése, aktualizálása 
- kiemelt előirányzatok felhasználása 
- főkönyvi és analitikus könyvelés 
- bizonylati rend és bizonylatkezelés 
- házipénztári pénzkezelési tevékenység 
- bankszámlaforgalom kezelési tevékenység 
- szerződéskötések rendje 
- leltározási tevékenység 
- selejtezési tevékenység 
- kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, 

ellenjegyzés 
- vagyongazdálkodás 
- féléves, negyedéves (időszaki) beszámolók összeállítása 
- éves beszámoló összeállítása 
- közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
- hazai és Uniós pályázatok 

A kiemelt, főtevékenységeken belüli munkafolyamatok kerültek meghatározásra. A 
végrehajtással kapcsolatos konkrét ellenőrzési összefoglaló folyamatábráját a 2. sz. ábra 
tartalmazza. 

c, Az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 

Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a költségvetési szervek valamennyi tevékenységét, így 
kapcsolódnak a külön meghatározott tervezéssel és a végrehajtással kapcsolatban ellátott 
feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez. 



Az ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a tervezési folyamatokhoz, 
illetve a végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódó kiemelt fontosságú ellenőrzési folyamatokat. 
A független belső ellenőrzés a kockázatelemzés alapján segíti a költségvetési szervek számára 
legnagyobb kockázatot rejlő folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenőrzését, figyelemmel 
kísérését. 

Az ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatos összefoglaló folyamatábráját a 3. számú 
folyamatábra tartalmazza. 

6. A vezetői ellenőrzések tartalma és eszközei 

A vezetők a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközzel végezhetik: 

a, az aláírási jog gyakorlásával 

b, az információk elemzésével 

c, beszámoltatással 

d, helyszíni tapasztalatszerzéssel 

e, a meghatározott teljesítmények alakulásának ellenőrzésével 

f, összehasonlítással 

g, intézkedések nyomon követésével, beszámolók bekérésével, vagy a belső ellenőrök 
megbízásával. 

A közvetlen vezetői ellenőrzéseken túl a költségvetési szervek vezetőinek értelemszerűen 
jogában áll és lehetősége van soron kívüli belső ellenőrzések elrendelésével is meggyőződni az 
egyes intézkedések végrehajtásáról és eredményeiről. 

A szervezeti egység vezetője dönti el, hogy az adott tevékenység jellegére tekintettel az 
ellenőrzést rendszeres vagy eseti jelleggel, milyen módszerrel és ellenőrzési technikával végzi 
el. 

A szabálytalanságok észlelése esetén minden szinten érvényesíteni kell az Integrált 
kockázatkezelési szabályzatban megfogalmazott eljárásrendet. 

A jegyző által végzett ellenőrzések alapvetően esetiek, a hangsúly elsősorban az információs 
rendszer által szolgáltatott adatok elemzésére, az írásbeli és szóbeli beszámoltatásra, az aláírási 
jog gyakorlására és az összehasonlításra terjed ki. Folyamatosan ellenőriznie, ellenőriztetnie 
kell, hogy a beépített kontrollok megfelelően működnek, és az elvárt módon segítik a célok 
elérésében. Ezért elő kell írnia a vezetők hierarchikus jelentéstételi kötelezettségének módját, 
tartalmát és meg kell követelnie annak betartását. 

A vezetők ellenőrző tevékenysége feladatkörük által meghatározottan lehet rendszeres vagy 
eseti, amelyek során az információs rendszer felhasználása mellett többnyire a beszámoltatás, 
a helyszíni és a teljesítmény ellenőrzés, valamint a nyomon követés módszerét alkalmazzák. A 
vezetők a felügyeletük, irányításuk alá tartozó területeken alkalmazott ellenőrzési pontok 
előírásszerű működését vizsgálják felül a vezetői ellenőrzéskülönböző módszereivel. Emellett 
támaszkodnak a hozzájuk beosztott alsószintű vezetők (folyamatgazdák) jelzéseire, 
beszámolóira, valamint figyelemmel kísérik a kontrollok módosítására, korszerűsítésére hozott 
intézkedések megvalósítását és hatását. 



Az alsószintű vezetők (folyamatgazdák) általi ellenőrzések folyamatosak, azokban dominál a 
helyszíni és a teljesítményellenőrzés, valamint a nyomon követés módszere. Az alsószintű 
vezetőknek közvetlenül ellenőrizniük kell munkatársaik tevékenységét, mérni 
teljesítményeiket, és az általuk felügyelt folyamatokba épített kontrollok gazdaságosságát, 
eredményességét, hatékonyságát. A hibák, hiányosságok feltárását követően a 
kompetenciájukba tartozó esetekben meghozzák a szükséges intézkedéseket, illetve megteszik 
a feletteseiknek és a kapcsolódó folyamatok folyamatgazdáinak az indokoltnak tartott 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat. 

Közös felelősséggel tartoznak a folyamatok kapcsolódási pontjain tapasztalható hibákért, az 
előírttól eltérő, a célok elérését veszélyeztető gyakorlatért. 

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus 
kontrollokkal együtt biztosíthatják, hogy a költségvetési szervek egyetlen területe se maradjon 
felügyelet és ellenőrzés nélkül, ami a szabályos munkavégzés elengedhetetlen feltétele. 

 

IV. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az ellenőrzési nyomvonal tartalmát érintő jogszabályi változások esetén azt ki kell egészíteni, 
szükség esetén módosítani, aktualizálni kell, melyért a jegyző a felelős.  

A jelen szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerték, annak tényét a 
szabályzathoz csatolt Megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják. 

Az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályozás 2022. ……..…..  napjától hatályos, 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a …………. számú határozatával 
fogadta el. 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022. ………………. 

 

………………………….. 

        dr. Tóth Dániel   
                jegyző 

 

        …………………………. 

                  Varga Attila 

                 polgármester 
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A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Belső kontrollrendszerét a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével, a   

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

 az államháztartási törvény végrehatásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

alapján, a következők szerint határozom meg. 

 
1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 

1.1. Az intézmény vezetője az intézmény működésének folyamatára és sajátosságaira 
tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni az intézmény belső 
kontrollrendszerét és ezen belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzésének rendszerét. 

A belső-kontrollrendszer azon elveket, eljárásokat, szabályzatokat foglalja magában, amely 
alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal 
és vagyonnal való szabályszerű, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 
A belső kontrollrendszer egy összetett folyamat melyet az intézmény vezetése és dolgozói 
valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik az intézményt érintő változásokhoz. 
A vezetőknek és a dolgozók minden szintjének részt kell vennie ebben a folyamatban annak 
érdekében, hogy a kockázatokat meghatározzák, és ésszerű biztosítékokat biztosítsanak az 
intézmény kitűzött céljainak eléréséhez. 
A belső kontrollok biztosítják azokat a mechanizmusokat, melyek az intézmény céljait 
veszélyeztető kockázatok megismeréséhez szükségesek, a vezetésnek kell meghatároznia a 
belső kontrolltevékenységeket, valamint figyelemmel kísérni és értékelni azokat. 
 
A belső kontroll egymással összefüggő elemei: 

 Kontrollkörnyezet 

 Kockázatkezelés 

 Kontrolltevékenység 

 Információ és kommunikáció 

 Monitoring 
 
1.2. A belső kontrolrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 

érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 
megvalósuljanak az alábbi célok: 

 a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, 
valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, 
eredményesség) összhangban hajtsa végre, 

 teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 
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 megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 
használattól. 

 

 

1.3. Az intézményi belső kontrollrendszer fő részei: 

 Kontrollkörnyezet, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés kialakítása 

 Integrált kockázatkezelés rendszer, kockázatelemzés, kockázatkezelés 

 Integritáskezelés, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 Információs és kommunikációs rendszer 

 Monitoring (utóellenőrzés) 

 Ellenőrzési nyomvonalak 

 

 

 

2. Belső ellenőrzési alapszabály, a belső ellenőrzés célja, feladata 

A belső kontrollrendszer és ezen belül a belső ellenőrzés kialakításáért, működtetéséért és 
fejlesztésért az intézmény vezetője a felelős. 

2.1.  A 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 2. § b.) pont alapján a belső ellenőrzés 
független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az 
intézmény tevékenységét fejlessze, és eredményességét növelje. Az intézmény céljai elérése 
érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, 
illetve fejleszti az intézmény irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, 
gazdaságosságát és hatékonyságát. 

2.2.  A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok nemzetközi és a 
magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső 
szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az intézmény vezetője 
által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

2.3.  A belső ellenőrzés feladata, hogy céljai elérése érdekében, - többek között - 
információt gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az 
intézmény vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására 
jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságokról az intézmény 
vezetőjét azonnal tájékoztatja. 

2.4.  Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait a fenntartó Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat polgármesteri hivatala látja el Munkamegosztási megállapodás alapján.  
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3. Folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés 

 

Az intézmény vezetőjének a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosítania 
kell a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett útmutatók alapján. 

 

3.1.  Kontrollkörnyezet 

A Belső Kontrollrendszert felépítő első elem a kontrollkörnyezet, mely az intézmény 
vezetőinek a szervezeti célok elérését segítő kontrollok kialakításával és működtetésével, 
korszerűsítésével kapcsolatos magatartását a kontrollpontokról érkező információkra való 
reagálását jelenti. 

A kontrollkörnyezetben teljesülnie kell a következőknek, melyeket a megfelelő szabályzatok 
biztosítják: 

 SZMSZ – Világos szervezeti struktúra 

 SZMSZ – Egyértelmű felelőségi körök, munkaköri viszonyok 

 Etikai Kódex – Meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén 

 

Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat működtetni a 
szervezeten belül, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodását.  

 

3.2.  Belső Kontrollok (korábban FEUVE) mint a kontrolltevékenység része az 
intézményen belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első 
szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer magába foglalja: 

 pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, (ideértve a 
költségvetés elkészítését, kötelezettségvállalások, a szerződések, a 
megrendelők, a kifizetések és a visszafizetések dokumentumait is) 

 előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések, 
szabályszerűség és szabályozottság szempontjából történő kontrollját, 
jóváhagyását, ellenjegyzését, 

 gazdasági események tényleges elszámolását (hatályos jogszabályoknak 
megfelelően) 
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 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell: 

 az intézmény gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja, 
összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság, és a 
megbízható gazdálkodás elveivel, 

 az eszközökkel, forrásokkal való gazdálkodás optimális legyen, a 
gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetés 
ellenes felhasználásra, 

 megfelelő, pontos és naprakész, megbízhatóság szempontjából 
ellenőrzött információk álljanak rendelkezésre az intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatban, 

 A rendelkezésre álló humán erőforrás, az eszközök és források a 
meghatározott elvekkel összhangban kerüljenek felhasználásra, 

 A belső kontroll harmonizációja és összehangolására vonatkozó 
irányelvek végrehajtásra kerüljenek, és a belső kontrollrendszer 
tartalmazza azokat az elveket, eljárásokat, szabályokat, mely alapján az 
intézmény érvényesíti a szabályszerű, hatékony és eredményes 
gazdálkodás követelményeit. 

 A Belső Kontrollok keretében működtetett vezetői ellenőrzés főbb eszközei: 

 postabontás, kötelezettségvállalási, utalványozási, aláírási jog 
gyakorlása 

 Önkormányzati határozatok, rendeletek, szabályzatok, illetve vezetői 
döntések végrehajtásával kapcsolatos információk, statisztikai és egyéb 
adatok ellenőrzése, értékelése, 

 vezetői értekezleteken való tájékoztatás a munkafolyamatok 
végrehajtásának helyzetéről, a végrehajtást esetleges akadályozó 
körülményekről, 

 vezetők és dolgozók beszámoltatása a feladatok meghatározásáról, és 
teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról, 

 a munkahelyen végzett helyszíni ellenőrzés 

 előírt rendszeres egyeztetések és beszámolók készítése 

 soron kívüli belső ellenőrzések, vizsgálatok kérése, elrendelése, 

 belső ellenőrzési rendszer folyamatos vizsgálata, és fejlesztése 
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 Belső kontrollok főbb szempontjai a munkafolyamatokban: 

 A munkafolyamatba épített ellenőrzést a jogszabályokban, 
szabályzatokban, munkaköri leírásokban foglalt előírások alapján kell 
végrehajtani, 

 terjedjen ki az intézmény pénzügyi, gazdasági folyamatainak egészére, 
azokat hézagmentesen fogja át, 

 az egymásra épülő tevékenységeknél a négy szem elvének megfelelően 
a soron következő feladat az ellenőrzés teljesítése nélkül nem kezdhető 
meg, 

 az ellenőrzés során észlelt hiányosság kiküszöbölése nélkül a 
munkafolyamat nem zárható le. 

 

 A Belső Kontroll végrehajtásának szabályai: 

Az intézmény vezetője az intézmény ellenőrzései során az intézménnyel szemben támasztott 
követelmények – a tevékenységekre vonatkozó szabályokban, az Önkormányzat 
rendeleteiben, határozataiban, szabályzataiban foglalt előírások – érvényesülését, 
végrehajtását és eredményességét veszi alapvetően figyelembe. 

 

 Gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatok: 

- A gazdálkodás szabályozottságának szervezettségének ellenőrzése különös 
tekintettel a szabályzatokban foglaltakra, a hatályos jogszabályi előírásokra, 
valamint az intézmény és az Önkormányzat között létrejött Munkamegosztási 
Megállapodásban foglaltakra. 

- Pénzügyi- gazdálkodási feladatainak végrehajtása, bizonylatainak feldolgozása 
szabályszerűségének ellenőrzése, 

- Az intézmény költségvetése és beszámolója készítése során végrehajtja- e a 
költségvetési szervek beszámolási kötelezettségéről szóló és egyéb kapcsolódó 
jogszabályi előírásokat. 

- A belső kontrollrendszerrel és a folyamatba épített ellenőrzéssel kapcsolatos 
szabályozás és a munkaköri leírások teljes körűsége. 

- A belső kontrollrendszerrel és a folyamatba épített ellenőrzéssel mennyire 
biztosítható az esetlegesen előforduló szabálytalanságok, hibák, hiányosságok 
észlelése, kiküszöbölése. 
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 Szakmai tevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 

- Beszerzésekhez kapcsolódó szállítók kiválasztása gyakorlatának, eljárások 
szabályszerűségének ellenőrzése. 

- A karbantartási munkák végzése során, és az átvételkor az intézmény érdekeinek 
érvényesülési vizsgálata. 

- Az Önkormányzat és az intézmény közötti Munkamegosztási Megállapodásban 
foglalt egyéb feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 

- Vagyonkezelés gyakorlatának vizsgálata – az mennyire felel meg a jogszabályok 
és különösképpen az Önkormányzat e tárgykörben kiadott rendeletei, valamint a 
vonatkozó szabályzatokban meghatározottaknak. 

 

 Pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok: 

- nevelési év elején vizsgálandó indikátorok: gyermek- pedagógusarány, átlagos 
csoportlétszám, 

- nevelési év végén vizsgálandó indikátorok: szervezeti klíma, vezetővel való 
elégedettség, pedagógus fluktuáció, szakvizsgás, minősített pedagógusok aránya, 
szülők, pedagógusok globális elégedettsége az intézménnyel, 

- dokumentumok ellenőrzése: csoportnapló, gyermekek személyiségfejlesztési 
dokumentuma, egyéni fejlesztés, mulasztási naplók, statisztika, normatíva 
igénylése, elszámolása, 

- ünnepek, kirándulások, kapcsolattartás a szülőkkel, nevelési gyakorlat 
megvalósítása a PP figyelembevételével, 

- éves munkatervek, megvalósítása, Belső Önértékelés működtetése, 

- munkarend, munkafegyelem, nevelést segítő munkavégzés- dajka, pedagógiai 
asszisztens. 

 

  

3.3.  Ellenőrzési nyomvonal 

 

Az intézmény vezetőjének kötelessége elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az intézmény 
ellenőrzési nyomvonalát, amely az intézmény működési folyamatainak szöveges, 
táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, mely tartalmazza különösen a 
felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, 
lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

Az ellenőrzési nyomvonal egyben egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján 
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, ellenőrzési pontok, az ellenőrzési 
nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés és a hozzá tartozó 
felelős. 
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A következetesen kialakított ellenőrzési nyomvonal felhasználásával az intézmény működési 
folyamataiban rejlő kockázatok minimalizálhatók, ezért fontos, hogy az ellenőrzési 
nyomvonal az intézmény teljes működését fedje le, a feladatellátás egészére terjedjen ki. 

A munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatokat, kötelezettségeket és azok tartalmát az 
intézmény SZMSZ- én túlmenően elsősorban a pénzügyi - gazdasági tevékenységek 
végrehajtására vonatkozó szabályok, szabályzatok (Pl: Gazdálkodási szabályzat, Pénzkezelési 
szabályzat) másodsorban az adott területre vonatkozó szabályok (Pl: Iratkezelési szabályzat) 
valamint a leltárellenőrzésekkel kapcsolatos jelentésekben tett megállapítások, javaslatok 
tartalmazzák. Míg azt, hogy ezen ellenőrzési feladatokat személy szerint kik kötelesek 
elvégezni, a konkrét munkaköri leírások, vezetői, vezető helyettesi munkaköri leírások, 
vezetői utasítások foglalják magukba. 

Az ellenőrzési nyomvonal első lépése, hogy azonosítsuk a folyamatokat és folyamatgazdákat. 

Az intézmény működési folyamatait a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a 
főfolyamatokat részfolyamatokká kell bontani. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása során 
különféle ellenőrzési pontokat kell beiktatni. Az intézmény ellenőrzési nyomvonalának 
kialakításakor a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásában a legjellemzőbb 
folyamat az elsődleges. 

A gazdasági esemény, folyamat meghatározása alapján kerül sor az intézmény ellenőrzési 
nyomvonalának táblázatrendszerbe történő foglalására. Bármely ellenőrzési pontnál tapasztalt 
hiba, hiányosság esetén az ellenőrzési pont ellenőrzését ellátó dolgozó az előző ellenőrzési 
ponthoz köteles megállapításainak közlésével visszaküldeni a bizonylatokat (a közvetlen 
munkahelyi vezetőjének egyidejű tájékoztatásával) illetve a vonatkozó szabályzatokban 
előírtak szerint kell eljárnia. 
 

 Az intézményben zajló tervezési, pénzügyi, lebonyolítási és ellenőrzési folyamatok 
ellenőrzési nyomvonalának elkészítése a következő területeket érinti: 

1. sz. tábla Költségvetési javaslat elkészítése (C típusú garnitúra kitöltése) 

2. sz. tábla Befektetett eszközökkel kapcsolatos feladatok (selejtezés, hiány, 
értékesítés, átadás) 

3. sz. tábla Költségvetési kiadások, Előirányzatok felhasználása 

 Személyi juttatás (munkaadókat terhelő járulékok) 

 Dologi kiadások 

4. sz. tábla Költségvetési bevételek (alaptevékenység- étkezés, bérleti díjak, 
intézményfinanszírozás) 

5. sz. tábla Rövidlejáratú kötelezettségek rendezése 

6. sz. tábla Beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok, (leltározás, űrlapok 
kitöltése 34, 35, 21) 

7. sz. tábla Átvett pénzeszközök – pályázatok, analitikus könyvelés - nyilvántartások 

8. sz. tábla Normatíva igénylése és elszámolása 

9. sz. tábla Éves beszámolási tevékenység  
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4. Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31) Kormányrendelet 7.§. (1)  bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője 
(továbbiakban intézmény) köteles kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatkezelés 
során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében és 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat.  

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azokat az intézkedéseket, és 
megtételüknek módját, amelyek csökkentik és megszüntetik a kockázatokat. 

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze a tervezés, a döntéshozatal, és 
a végrehajtás alapvető része. Az intézmény vezetőjének figyelemmel kell lennie arra, hogy a 
kockázatkezelés minden folyamatba beépüljön, és az intézmény minden dolgozója megértse a 
kockázatkezelés értékét. 

A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer és az ezzel kapcsolatos 
felelősség nyilvánossá váljon minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan 
annak megfelelően a kockázatokért való felelősséget is delegálni kell a megfelelő szintekre. 
Ezáltal a kockázatkezelés beépül az intézmény mindennapi tevékenységei közé, nem 
elkülönült – csak időszakos feladattá válik. 

  

4.1.  Kockázat fogalma 

A kockázat az intézmény gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események 
bekövetkezésének valószínűsége, amely hátrányosan érinthetik, befolyásolhatják az 
intézmény működését. 

 

 A kockázat lehet: 

 egy esemény vagy következmény, mely lényegi befolyással van az intézmény 
célkitűzéseire, 

 véletlenszerű esemény, hiányos ismeret, vagy információ, 

 eredendő kockázat, mely az esetlegesen előforduló szabálytalanságok vagy a 
megvalósítás során fellépő hibák, előfordulásának kockázata, 

 ellenőrzési kockázat, hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző, hibákat fel 
nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakad. 
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 A kockázatkezelés a kontrolltevékenység része 

 
Az intézmény vezetője köteles az intézményen belül kontrolltevékenységeket kialakítani, 
melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak az intézmény céljainak eléréséhez. 
Az intézmény vezetője köteles az intézmény belső szabályzataiban a felelőségi körök 
meghatározásával az alábbiakat szabályozni: 

 engedélyezési és jóváhagyási eljárások 

 az információkhoz való hozzáférés 

 fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz) 

 beszámolási eljárások 
A folyamatgazdáknak kell (intézményvezető- helyettes (bölcsődevezető), óvodavezető-
helyettes, könyvtárvezető, konyha-és élelmezésvezető) az irányításuk alatt levő területeken 
ennek megfelelően kontrollpontokat beazonosítani, és kockázati tényezőket meghatározni. 
 

 Folyamatgazdák és alapvető feladatuk 
  
A folyamatgazdák az intézményvezető által kijelölt vezetők, akik felügyeletük alatt álló 
folyamatban (irányításuk alatt levő dolgozók, funkcionális szakmai tevékenységében) 
végzendő tevékenységet a vonatkozó szabályzatok, utasítások figyelembevételével pontosan 
megfogalmazzák, ideértve az ellenőrzési pontokat és azok működését is, amelyek lehetővé 
teszik a vezetőség által kitűzött célok elérését, a tevékenység folyamatos felügyeletét. 
 
Az intézmény szervezetében a folyamatgazdák (munkacsoport tagjai) felügyelniük és 
értékelniük kell a hozzájuk tartozó dolgozók tevékenységét, és az általuk felügyelt 
folyamatokban zajló tevékenységeket, a kontrollok felhasználásával folyamatosan jelezni kell 
az intézmény vezetőjének, ha működési zavart, rendellenességet tapasztalnak. 
 

 A dolgozók (folyamatban részt vevők) kötelezettsége 
 
Az egyes folyamatokban részt vevők kötelezettsége, hogy a folyamatleírásban (szabályzatban, 
munkaköri leírásban, vezetői utasításban) meghatározott módon végezzék munkájukat, és 
folyamatosan végezzenek önellenőrzést. Jelezzék vezetőiknek (folyamatgazdáknak) ha a 
munkafeladatuk teljesítésének valamely feltétele hiányzik, vagy akadályozó tényező merül 
fel, vagy ha a tevékenységük valamely okból eltér a folyamatleírásban megfogalmazottaktól. 
 

 A kockázatok kezelésének folyamata 
 
Az intézmény működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzését. Az intézmény a 
szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle kockázatokkal 
szembesül.  
Az intézmény vezetésének feladata, hogy a kockázatokra, melyek lényegi befolyással 
lehetnek az intézmény célkitűzésére, válaszolni tudjon oly módon, hogy lehetőség szerint 
elősegítse az intézmény eredeti céljainak elérhetőségének teljesítésének valószínűségét, és 
ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkezésének 
esélyét, s lehetséges hatását. Ezt az intézmény kockázatkezeléssel érheti el. 
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 A kockázat kezelője 

       
      Az intézményvezető kockázatkezelési tevékenységben támaszkodik a belső ellenőrzés 

ajánlásaira, javaslataira. Az intézmény vezetője kijelöli az SZMSZ – szel összhangban saját 
felelősségkörükön belül a folyamatgazdákat, akik megalakítják a Kockázatkezelési 
Munkacsoport, mely munkacsoport az intézményvezető részére átadja a kockázatkezelés 
aktuális helyzetét bemutató kockázatok azonosítását, a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó 
válasz/intézkedés meghatározására tesznek javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az egyes dolgozók 
felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. 
A kockázatkezelési tevékenység feladat és hatáskörét az intézmény szabályzatai, vezetői 
utasítások, eljárásrendek tartalmazzák. 
 
Az intézmény kockázati rendszerében a folyamatgazdák felügyelik a hozzájuk rendelt teljes 
tevékenységet és a hatáskörüknek megfelelően végzik a kockázatkezelést. Hatáskörüket 
meghaladó esetekben a feltárt kockázatot haladéktalanul jelzik az intézmény vezetőjének. 
 
A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a költségvetési szerv vezetője intézkedik 
a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), 
folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső 
ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. 
 
 

 A kockázatkezelési hatáskör 
 

Az intézmény vezetőjének felelőssége, és kötelessége,  

 kockázatelemzés felölelje az intézmény valamennyi tevékenységi területét, 
működésének egészét, 

 a szervezet működtetése, az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és 
folyamatba épített ellenőrzése, illetve a kockázati tényezők azonosítása, a kockázatok 
bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. 

 a folyamatgazdák – Kockázatkezelési Munkacsoport – évente legalább egyszer 
elkészítik a területük célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését 
(azonosítás, értékelés) és meghatározzák azok kezelési módját. 

 A folyamatgazda - Munkacsoport felméri, hogy mi jelent kockázatot, és milyen 
mértékű kockázatnagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság 
alapján milyen intézkedéseket kell tenni. 

 
 

 A végrehajtás szabályai: 
 
A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a szervezet 
folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés 
szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét 
ellenőrzések) előkésztéséhez is.  
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A kockázatelemzés valamilyen kedvezőtlen, vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének 
valószínűségét mérlegeli ezért a belső ellenőrzés teljes hatókörét érintően alkalmazható. 
 
 

 A kockázatfelmérés, kockázat azonosítása 
  

Célja, hogy az intézmény célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok megállapítása és 
veszélyességük alapján sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok 
bekövetkezésének valószínűsége és azok milyen hatással lehetnek az intézményre, ha azok 
mégis bekövetkeznek. 
A kockázatok felismerése céljából információkat kell gyűjteni, melynek formája lehet: 

 interjú készítése 

 kérdőívek kitöltése, feldolgozása 
 
A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat - azok 
valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell ábrázolni.  
 
 
 
 
 
 
Kockázati térkép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kockázatok azonosítása alapján készült összegző kérdőívek alapján határozható meg az 
intézmény kockázati térképe. 
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 A kockázati térkép elemzése 
 
A jobb felső negyedben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó 
negyed kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb alsó negyed 
kockázatai mérsékeltnek minősíthetők.  
 
A kockázat azonosítás fő célja annak megállapítása, hogy melyek az intézmény célkitűzéseit 
veszélyeztető fő kockázatok. Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. 
A kockázatok azonosítását az intézményben zajló részfolyamatok folyamatgazdái – 
munkacsoport végzi. Az azonosítás eredményét az intézményvezető rendelkezésére kell 
bocsájtani. 
 
 
A kockázatvizsgálat munkamódszere 
 
„Kockázatkezelési Munkacsoport” megalakítása (Határidő: tárgyév 06.01.) 
 
     Tagok: intézményvezető helyettes (bölcsődevezető), óvodavezető-helyettes, 

könyvtárvezető, konyha-és élelmezésvezető - az egyes munkaterület érintettjei, felmérik a 
szervezet összes tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat  

      (tárgyév: 06. hó. 10.) 
 
A „munkacsoport” munkamódszere  

 az érintett területek munkatársaival folytatott interjú (kérdőív és/vagy összegző 
megbeszélés), amely alapján a csapat kialakítja az egyes területek kockázati térképét 
Az interjú időtartama nem több személyenként 15 percnél. 

 A „munkacsoport” kialakítja az intézmény összesített kockázati térképét. 
A kockázat felmérési-kezelési rendszer kiépítésének első célszerű lépése az adott szervezet 
stratégiai célkitűzéseit megismertetni, és azokat vizsgálni.  
A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes ezek számát minimálisra szorítani (legfeljebb 
10). Ez az egyszerűsítés megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok 
elemzését, azonosítását. 
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Kockázatok azonosítása: 
 

KÜLSŐ 
KOCKÁZATOK 

 

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális 
működést. 

Gazdasági 
Az infláció negatív hatással lehet a tervekre. 

Jogi és 
szabályozási 

A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek 
terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak. 

Környezetvédelmi A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot 
szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

Piaci Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a 
tervekre. 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység 
elvégzésének képességére. 

 
 

TEVÉKENYSÉGI 
KOCKÁZATOK  

Működés-stratégiai Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan 
információra épül. 

Működési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 
valósulnak meg.  

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb 
ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. 
Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység 
terjedelmét. 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő 
átadása. 

Technológiai A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 
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fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar 
megbéníthatja a szervezet működését. 

Újítási Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a 
kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 

 

EMBERI 
ERŐFORRÁS  

KOCKÁZATOK 

 

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 
szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

Egészség és biztonsági Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a 
munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő intézményben a rendszer koordinálásáért a mindenkori általános 
intézményvezető-helyettes felel. Az eljárásrend elfogadásakor ez a személy: Boriné Kelemen 
Margit. 

 

 Kockázat becslése, kiszámítása, rangsor felállítása 
 

 kockázatok értékelése számszerűsíthetőek a kockázatelemzést végző személy által 
(1-5 pont). 

 más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb 
értékmérés  

 kockázatelemzés során az egyes területek kockázatának meghatározásakor a 
kockázati tényezőket nem használhatjuk azonos arányban. A súlyozás mértéke 
kifejezi, hogy az adott tényező mekkora hatást gyakorol az intézmény gazdasági 
működésére.  

 a kockázatvizsgálat közben szükséges a kockázati kategóriák besorolási kereteit is 
kialakítani (pl. magas/ közepes/alacsony) 

 a kockázatelemzés során egy kockázati rangsor állítható fel az intézmény 
gazdasági feladatai között. A kockázatelemzést minden évben frissíteni kell, 
hiszen a folyamatban épített ellenőrzés és a kockázat kezelés célja a kockázat 
csökkentése. 
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 Kockázatkezelés 
 
A kockázatkezelésért felelős intézményvezető tevékenységében támaszkodni kell a belső 
ellenőrzés javaslataira, ajánlására. A kockázat azonosításával a megfelelő válaszlépések 
kialakíthatóak és így a kockázatok mérsékelhetőek. 
A kockázatok beazonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó 
válasz/intézkedés meghatározása szükséges. A választott intézkedés kockázatkezelés hatását 
is szükséges vizsgálni, a felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, 
tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel. 
Kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében az intézmény vezetője intézkedik a 
legmagasabb kockázatú terület / tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés) folyamatos 
jelentést, beszámolót kér, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. 
A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. Ezt 
támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. 
A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azokat az intézkedéseket és 
megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.  
Az előre nem látható, váratlan események is nagy kockázatot jelentenek, melyek 
kiküszöbölése szinte lehetetlen.  
 

 A kockázatkezelés időtartama 
 

      A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 
szakaszában kell megkezdeni az intézményvezetőnek. 

      A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a 
megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos 
változásával. 
 
 
 

 A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 
 
A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása az intézményben központi feladat. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően  

 a bekövetkezés valószínűségét 

 esetlegesen felmerülő kár mértékét 

 kockázat kezelésére javasolt intézkedést 

 felelős munkatárs nevét 

 azt, hogy vannak-e olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások melyek biztosítják, 
hogy az intézmény célkitűzései teljesüljenek 

 illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elegendőek, mit tesz az 
intézmény ezen a területen 

A kockázatkezelési eseteket az intézményvezető elemzi, és szükség esetén intézkedik, az 
egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 
Az intézmény kockázat nyilvántartást a rendes irattártól elkülönülten kell vezetni úgy, hogy a 
kockázati nyilvántartásnak a rendes irattárból kell számot adni, míg a nyilvántartásba kerülő 
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dokumentumoknak az irattári szám/sorszám azonosítót kell adni. Felelős: óvodavezető-
helyettes. 
 

5. Integritás – Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 
Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 
31.) Kormányrendelet 6.§ (4) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének 
kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének kialakítása. 
A szabálytalanságok kezelésének általános célja, a működés során bekövetkező különböző 
zavarok rendellenességek elhárítása és a hasonló események megelőzése. 
 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy a 
különböző jogszabályokban, szabályzatokban és utasításokban meghatározott előírások 
megsértése esetén a hibák, hiányosságok tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az 
intézkedések meghozatala és végrehajtása egységes elvek, előírások alapján történjen, 
továbbá, hogy hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 
előírások megszegésének a szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához. 
 
5.1.  A Szabálytalanság fogalma 
 
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 
illetve a büntető, szabálysértési vagy kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények 
egyaránt beletartoznak. 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, kezelési 
útmutató) való eltérést jelent, mely az intézményi feladatellátás bármely folyamatában 
valamennyi tevékenységében és az egyes műveletekben fordulhat elő, a következményeit, 
illetve az elkövetés módját tekintve lehet súlyos és kevésbé súlyos, illetve elhanyagolható. 
 
A szabálytalanságok tekintetében az elkövetés szempontjából alapvetően két csoportot 
különböztetünk meg: 

 szándékosan elkövetett szabálytalanság – valamely előírás, szabály tudatos 
megsértése, ha a dolgozó tudatosan, többnyire valamilyen előny saját részére való 
megszervezése céljából követi el, ide tartozik Pl: a csalás, sikkasztás, valamely más 
érdekelt személlyel történő összejátszás, megfelelő bizonylat nélkül szabálytalan 
kifizetés, nyilvántartás tudatosan meghamisított vezetése. 

 gondatlanságból elkövetett szabálytalanság – ha a dolgozó véletlenül, 
figyelmetlenségből, hanyag munkavégzés következtében követi el a mulasztást. 
Ide tartozik Pl: a helytelenül végzett nyilvántartás, számszaki hiba, tényleges kontroll 
nélküli teljesítésigazolás) 

A szándékosság kérdése az adott eljárás lefolytatása során a szankciók kiszabásakor az erre 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is tekintettel célszerű számszakilag is értékelni a 
következmények súlyosságával együtt. 
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5.2.  A szabálytalanság megelőzése és észlelése 

A szabálytalanságok megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. 

Az intézményben a szabálytalanságkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézményvezető 
helyettes – az adminisztrációt az óvodavezető-helyettes bevonásával - végzi, aki felelős a: 

 szabálytalanságok jelentéséért 

 a szabálytalanság nyilvántartásáért 

 és a kapcsolódó intézkedések koordinálásáért. 
 

5.3.  A szabálytalanságok megelőzése 

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megelőzése és megakadályozása 
elsősorban az intézmény vezetőjének, az egyes munkaszervezetek és szervezeti egységek 
esetében pedig az érintett egység vezetőjének és dolgozóinak személyes felelőssége a 
jogszabályokban az SZMSZ-ben, illetve a többi szabályzatban rendelkezésben 
meghatározottak szerint. 

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatos intézményvezetői feladatok: 

 biztosítani, hogy az intézmény a jogszabályok és azoknak megfelelő szabályzatok 
alapján működjön, 

 folyamatosan figyelemmel kísérni a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását, 

 gondoskodni arról, hogy az eszközökkel és a forrásokkal való gazdálkodásban ne 
kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

 megfelelő pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre, az intézmény 
működésével kapcsolatban, 

 olyan monitoring rendszert működtessen, amely lehetővé teszi a szervezet 
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését, 

 az intézményi struktúrában meghatározott szervezeti egységek vezetői, folyamatba 
épített ellenőrzés ellenőrzési pontján dolgozó személyek hatáskörének, felelősségének 
és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósuljon meg a 
szabálytalanságok megelőzése. 

 a szabálytalanság bekövetkezése esetén megfelelő és hatékony intézkedés szülessen, a 
szabálytalanság korrigálásra kerüljön. 

 

5.4.  A szabálytalanság észlelése 

A belső kontrollok működtetése során bekövetkező szabálytalanságot a kiépített rendszerre 
tekintettel a szabályozottságra figyelemmel elsősorban a következő munkafázisért felelős 
dolgozó, másodsorban a folyamatgazda – kockázatkezelési munkacsoport, és ezt követően az 
intézmény vezető észlelheti. 
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 Az intézmény valamely munkatársa, vezetője által észlelt szabálytalanság esetén: 

 Ha az intézmény valamely munkatársa észleli a szabálytalanságot, arról köteles 
közvetlen felettesét, illetve az illetékes felettesét értesíteni. 

 Ha az intézményegység vezetője észleli a szabálytalanságot, akkor a hatásköri 
rendnek megfelelően köteles intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére, 
illetve adott esetben jelezni az intézmény vezetőjének. 

 Ha az intézmény vezetője észleli a szabálytalanságot, a pillanatnyi helyzetnek, 
valamint az eljárásrendnek megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 Külső ellenőrzési, vagy más szerv által észlelet szabálytalanság esetén: 

 Ha a Fenntartó, belső ellenőre észlel szabálytalanságot, akkor az ellenőrzési 
jegyzőkönyvben rögzítettek alapján az intézmény vezetője intézkedési tervet 
készít a hibák kijavítására, a szabálytalanságok megszüntetésére. 

 Ha a külső ellenőrzést végző szerv észlel szabálytalanságot, akkor az 
ellenőrzési jelentésben rögzítettek alapján az intézmény vezetője intézkedési 
tervet készít a hibák kijavítására, a szabálytalanságok megszüntetésére. 

5.5.  Intézkedések, eljárások 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja: 

 Megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 
előírások megszegését (megelőzés) 

 Keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot 
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség 
megállapítása az intézkedések foganatosítása megtörténjen. 

A szükséges intézkedések végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős, az intézkedések 
végrehajtására határidőt kell szabni. 

5.6.  A kisebb súlyú szabálytalansággal kapcsolatos eljárás 

Kisebb súlyú szabálytalanságnak tekintjük azt a gondatlanságból elkövezett mulasztást, vagy 
figyelmetlenség miatt bekövetkező tévesztést (elírást…), melynek maradandó hatása nincs, a 
keletkezett kár nem számottevő. 

A keletkezett kár akkor nem számottevő, ha normál munkamenet mellett a hiba kijavítható, 
illetve a korrekció különösebb költséggel nem jár, az intézményre nézve tartós negatív hatása 
nincs. 

A kisebb súlyú szabálytalanságok, hibák esetén a közvetlen vezető intézkedésén túlmenően 
külön intézkedésre, eljárásra nincs szükség, ha azonban a hiba előfordulásának gyakorisága 
nő, az illetékes vezető köteles a szükséges intézkedéseket megtenni a normál munkamenet 
helyreállítása érdekében. Az intézkedési jogosultság és kötelezettség a vonatkozó 
szabályzatokban, utasításokban, illetve a feladat és hatásköri rendben meghatározott, az a 
munkafolyamatba épített ellenőrzési ponthoz kapcsolódik.  
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A szabálytalanság megszüntetésénél, a hiba kijavításánál a hatékonyságra és gyorsaságra kell 
törekedni. 

 

5.7.  Jelentősebb súlyú szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás 

Jelentősebb súlyú szabálytalanságnak tekintjük, ha azt szándékosan, vagy súlyosan 
gondatlanul követték el, illetve gondatlanul, de hatása és súlya olyan mérvű, ami az 
intézménynek kárt okozhat, korrigálása, megszüntetése többletmunkát igényel, esetleg más 
szervezeteket is érint, vagy kártérítési, szabálysértési, esetleg büntetőeljárás lefolytatását 
indokolja. Az intézményben a hibát, szabálytalanságot észlelő dolgozó köteles a számára 
előírt tájékoztatási, intézkedési kötelezettségét teljesíteni, ennek elmulasztása személyes 
felelősségét megalapozza. 

Az illetékes vezető a dolgozótól kapott tájékoztatást, vagy észlelést követően haladéktalanul 
köteles intézkedni a hiba, szabálytalanság megszüntetésére és a szabálytalanság hatásától, 
jellegétől függően a megfelelő további intézkedésre. Az intézményi rendből adódóan a 
szabálytalanság súlyától és jellegétől függően az egyes dolgozókat, vezetőket intézkedési és 
tájékoztatási kötelezettség terheli, a dolgozó adott esetben és végső soron az intézmény 
vezetőjét köteles értesíteni, aki az intézmény vezetőjeként felelős a jelentősebb súlyú 
szabálytalanság elkövetése esetén a szükséges intézkedések megtételéért. 

A jelentősebb súlyú szabálytalanságokkal kapcsolatban a lehetséges eljárásokra irányadó főbb 
szabályok és rendelkezések funkciójukat tekintve két fő csoportra oszthatók: 

 Az első csoport a hiba kiküszöbölésére, kijavítására, a hátrányos következmények 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezések, ezek általában a hatályos szabályzatokban, 
utasításokban, és az irányadó (adott területre vonatkozó) jogszabályokban 
meghatározottak. 

 A második csoport a személyi és anyagi felelősség kérdéskörét érinti. A személyi és 
anyagi felelősség kérdéskörén belül az eljárás a szabálytalanság jellegétől, súlyától 
többféle lehet, a főbb szabályokat ez esetben azonban az irányadó jogszabályok 
rögzítik. 

 A megindítható eljárás lehet: 

- kártérítési eljárás 

- szabálysértési eljárás 

- büntetőeljárás 

 

5.8.  Intézkedések eljárások nyomon követése 

Az intézményvezető-helyettes feladata a kisebb súlyú szabálytalanságok kategóriáját 
meghaladó szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás, (intézkedés) figyelemmel kísérése, az 
intézményvezető tájékoztatása. 

Az intézményvezető- helyettes köteles: 

 nyomon követni az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a 
megindított eljárások helyzetét, 
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 figyelemmel kíséri a vizsgálatok során készített javaslatok, hozott döntések 
végrehajtását, 

 a feltárt szabálytalanságok figyelembevételével a „szabálytalanság- lehetőségeket 
„beazonosítani (hasonló projektek, témák, kockázatok, meghatározása) információt 
szolgáltatni az intézményvezető és a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak 
folyamatban levő ellenőrzéseit, valamint az ellenőrzési környezetre és a vezetési 
folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást, 

 értékelni a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát. 

Amennyiben a megtett intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a 
foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szabálytalansággal 
érintett terület vezetőjét írásban értesíteni kell további intézkedések meghozatala érdekében. 

5.9.  Az intézkedések, eljárások nyilvántartása 

Az intézményvezető-helyettes feladata - az adminisztrációt az óvodavezető-helyettes 
bevonásával - a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során: 

 gondoskodni a szabálytalansággal kapcsolatos keletkezett iratanyagok 
nyilvántartásának naprakész, és pontos vezetéséről, 

 egy elkülönített a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a 
kapcsolódó írásos dokumentumokat az iratkezelési szabályzat szerint, 

 nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket, 

 a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok 
tekintetében figyelembe veszi a kapcsolódó pénzügyi, lebonyolítási, számviteli, és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló kormányrendeletben meghatározottakat. 

A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési terv készítéséhez 
szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló információkat tartalmaz: 

(szabálytalanság típusa, szabálytalanság rövid leírása, kapcsolódó lezárult eljárás eredményét, 
érintettek száma, beosztása, esetleges kár mértéke, szabálytalanság kezelése érdekében tett 
intézkedés leírása) (2. melléklet) 

 

6. Információs és Kommunikációs rendszer 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9§. (1) bekezdés alapján a költségvetési szerv vezetője 
köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő 
információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, 
illetve személyhez. 
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy 
az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok 
világosan meg legyenek határozva. 
Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok megvalósításához. 
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6.1.  Információ 
Az információra a költségvetési szerv minden szintjén szükség van az eredményes kontroll és 
a hivatal céljainak elérése érdekében.  
A vezetés képességét a megfelelő döntések meghozatalára alapvetően befolyásolja az 
információ minősége, amely magában hordozza azt a követelményt, hogy az információ 
legyen: 

 megfelelő (azt az információt kapja, amire szükség van); 

 időben rendelkezésre álló (akkor biztosított, amikor szükség van rá); 

 aktuális (ez a legutolsó megszerezhető információ); 

 pontos (korrekt, hibátlan); és 

 elérhető (az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak). 
 

6.2.  Kommunikáció 
A hatékony kommunikáció minden irányban - hierarchikus rendszerben és a szervezeti 
egységeknek, dolgozóknak egymás mellett is - információ áramoltatást jelent a szervezetben, 
annak minden részében és teljes struktúrájában. 

 
Az egyik legkritikusabb kommunikációs csatorna a vezetés és az alkalmazottak közötti 
kommunikáció.  
A vezetésnek naprakész információval kell rendelkeznie a teljesítményekről, fejlődésről, 
kockázatokról és a belső kontroll működéséről, valamint más vonatkozó eseményekről és 
kérdésekről, melyet a dolgozók biztosítanak a vezetés számára. 
A vezetésnek közölnie kell az alkalmazottakkal, hogy milyen információra van szüksége, és 
biztosítania kell a visszacsatolást és az utasításokat.  
Hatékony kommunikációra van szükség a külső partnerekkel is. 
A kommunikáció kiindulópontja az információ, amelynek ki kell elégítenie az egyes 
csoportok, vagy személyek azon várakozását, hogy az információ tegye lehetővé feladatkörük 
eredményes végrehajtását.  
A belső és külső kommunikáció révén megszerzett információ alapján a vezetésnek döntést 
kell hoznia, és gondoskodnia kell azok hatásának nyomon követéséről. 
 
 

6.3.  Információs és Kommunikációs rendszer működtetése 

Az intézmény vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, amelyek 
biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes 
szervezeti egységekhez, illetve személyekhez. Az információs és kommunikációs rendszer 
keretében a beszámolási rendszert úgy kell működtetni, hogy az hatékony és megbízható és 
pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. 
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Az intézmény belső információs és kommunikációs rendszere biztosítja az intézmény 
vezetése által kitűzött célok, a teljesülésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését 
szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, 
illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok 
elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról. Ezek az információk 
biztosítják a külső partnerekkel összefüggő információs kapcsolatok objektivitását is. 

A szervezeti egységek együttműködésének alapvető feltétele a kölcsönös információcsere. A 
rendszer a kitűzött célok elérését segítve működik, ha a rendszert alkotó folyamatok között 
megfelelő az információk áramlása. Ezért fontos, hogy az intézményen belül kialakított 
információs és kommunikációs rendszer biztosítsa a vertikálisan és horizontálisan a 
szabályozott tevékenységekhez szükséges időpontban kellő mennyiségben és megfelelő 
minőségben az információk áramlását. 

A jól kialakított rendszernek biztosítania kell az információs rendszer három fő 
összetevőjének találkozását, együttműködését: 

- a döntéshozó vezetőnek (aki információt kap az intézményt érintő tényekről, 
amelynek segítségével dönt a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzés módjáról és 
tartalmáról) 

- az információnak (azok a feldolgozott adatok, amelyek már felhasználhatóak a 
döntéshozatalban) 

- a technikai apparátusnak (a különböző alrendszereket összekötő informatikai 
rendszer, amelynek segítségével állítják elő, rendszerezik és közvetítik a 
döntéshozatalhoz szükséges információkat) 

6.4.  Iktatási rendszer 

Az intézmény működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a 
feladatkiadás és a feladat elvégzésének dokumentálása. Ezért kiemelt szerepe van kívülről, az 
irányító szervtől, a partnerektől, a szülők és az intézményen belül keletkezett, az ügyintézés 
különböző fázisában tett intézkedések módját, formáját és tartalmát rögzítő iratok nyomon 
követésének. 

Az intézkedés feladata: 

- iratok átvétele 

- elektronikus levelek fogadása, kinyomtatása 

- posta bontása, rendszerezése 

- iratok iktatása, elosztása, nyilvántartása 

- ügyintézés során keletkező eredmények leírása 

- irat továbbítása, 

- az elintézett ügyiratok irattári kezelése, megőrzése 

- irat selejtezése, illetve levéltári őrizetbe adása 
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Az iratok kezelésének eljárásrendjét az intézmény Iratkezelési Szabályzata tartalmazza, mely 
az intézmény belső szabályzatai között található. 

 

 

7. Nyomon követési rendszer (monitoring)  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan 
monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését. 
A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló 
folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül 
működő belső ellenőrzésből áll. 
A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni, és értékelni kell (együtt: monitoring) a rendszert.  
 
A monitoring rendszerrel szemben követelmény, hogy alkalmas legyen: 
 

- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésre alkalmas, folyamatos 
információk biztosítása (Pl. vezetői elszámoltathatóság eszközével) 

- szervezeti célok megvalósításának nyomon követése (indikátorok kialakításával és 
alkalmazásával) 

- tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésére, 
megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére (vezetői információs rendszer 
alkalmazásával) 

- belső és külső ellenőrzések működési tapasztalatai hasznosításának értékelésére. 
- A belső kontroll monitoring arra irányul, hogy biztosítsa a kontrolloknak a 

létrehozásuk szándékának megfelelő működését és a működés megfelelő módosítását 
a körülmények változása esetén. A monitoringnak biztosítani kell, hogy az ellenőrzési 
megállapításokat, és javaslatokat megfelelően hasznosítsák, és azonnal tegyék meg 
azok alapján a szükséges intézkedéseket.  
 

7.1. Folyamatos monitoring 
 

A belső kontroll folyamatos monitoringja beépül az intézmény normális, ismétlődő 
mindennapi tevékenységeibe, a napi működés során történik meg. Magába foglalja az 
intézmény vezetésének rendszeres felügyeletét ellátó ellenőrző tevékenységét, valamint más 
műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. 
A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre, és magukba 
foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan tevékenységek megakadályozására 
létrehozott, de nem hatékony és nem eredményes belső kontrollrendszer ellen irányuló 
műveleteket. 
A belső monitoring végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósul meg, 
azonnal reagál a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és 
a helyrehozó intézkedések feltételezetten kisebb költségekkel járnak.  
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Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása 
sokszor gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által. 

 

7.2. Külön értékelések (eseti nyomon követés) 
 

A külön értékelések gyakorisága és hatóköre elsősorban a kockázatértékeléstől és a 
folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától függ. 
A külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak és 
céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll az előre meghatározott módszerekkel és eljárásokkal 
elérje a kívánt eredményeket.  
A monitoring által biztosítani kell, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások 
megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. 
A belső kontroll monitoringjának ki kell terjednie azokra az elvekre, és eljárásrendekre, 
amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításai és ajánlásai haladéktalan 
megoldásának biztosítását szolgálják.  
 
A vezetők kötelesek:  

 

 haladéktalanul kiértékelni az ellenőrzésekből és más vizsgálatokból származó 
megállapításokat, beleértve a szervezet tevékenységeit értékelő ellenőrök, vagy mások 
által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat; 

 meghatározni a megfelelő intézkedéseket az ellenőrzésből, vagy más vizsgálatokból 
eredő megállapítások és ajánlásokra adandó válasz (probléma megoldás) tekintetében;  
 

 meghatározott időkereteken belül teljes tájékoztatást adni mindazokról a 
műveletekről, intézkedésekről, amelyek kijavítják, megoldják a tudomására hozott 
ügyeket. 

 
A megoldás folyamata akkor kezdődik, amikor az ellenőrzés, vagy más vizsgálat 
eredményeit jelentik a vezetésnek, és csak akkor fejeződik be, amikor a foganatosított 
intézkedések: 

 kijavították az azonosított hiányosságokat; 

 fejlődést eredményeztek, vagy 

 azt mutatják, hogy a megállapítások és ajánlások nem indokolnak vezetői 
intézkedéseket. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 
1. A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Belső Kontrollrendszer 
Szabályozása ……………………. napjától lép hatályba, a Képviselő-testület a ……….. 
…… számú határozatával fogadta el.  
 
A szabályzatot jogszabályváltozás, belső szervezeti változás vagy feladatváltozás során 
módosítani szükséges. 
 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 06. 
 
 
 
 

                                                                                                   

                Tóth Krisztina 

        intézményvezető                                                                    
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1. sz. melléklet – Jegyzőkönyv a szabálytalanságról  

 
 

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő 
5465 Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.1. 
 

Jegyzőkönyv a szabálytalanságról                                    Iktatószám: 

A bejelentő személy(ek) neve : ………………………………………………………….. 

A bejelentő munkaköre:…………………………………………………………………. 

A bejelentés időpontja: 20… ………………..hó…….nap 

A szabálytalanság észlelésének időpontja: 20……………hó….nap 

A szabálytalanság észlelésének módja (az észlelő elmondása alapján) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Az észleléskor bemutatott dokumentum tartalmi helyességének felülvizsgálati 
tapasztalatai: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Az észlelést követően már megtett intézkedések és azok hatásai:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A szabálytalanság szöveges leírása az alábbi szempontrendszer alapján (szöveges 
megfogalmazása) 

(a szabálytalanság ténye, a szabálytalanság minősítése (gondatlan, szándékos), a 
szabálytalanság elkövetésének időpontja, a megsértett előírástól való eltérés (jogszabály, 
belső szabályzat, utasítás), a folyamat, vagy tevékenység szabálytalanság által érintett része, a 
szabálytalansághoz vezető körülmények, tényezők, a szabálytalanság korrigálhatóságának, 
vagy korrigálhatatlanságának ténye, a szabálytalanságot elkövető/k/ megnevezése, az 
elkövetés módja, a szabálytalanság gyakorisága (eseti, időszakos, rendszeres), a 
szabálytalanság következménye (minőségromlás, hibás szolgáltatás, téves kifizetés, egyéb 
kár). 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 A helyben hozott intézkedések az alábbi szempontok szerint (szöveges megfogalmazás) 

(az intézkedés jogalapja, a döntéshozó megnevezése, a döntéshozatal időpontja, az intézkedés 
ismertetése (megszüntetés, korrekció, javaslattétel felsőbb szintű intézkedésre) az eljárás 
eredménye 

 A szabálytalanság elhárítására, korrigálására szükségesnek tartott további intézkedési terv: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 Intézkedésre kötelezett/ek: …………………………………………………………………. 

 Csatolt dokumentumok  

 a tényt alátámasztó alapdokumentumok, (pl. számlák, pénztári kiadási bizonylatok)  
 a szabálytalanságot elkövető/k/ és más érintettek nyilatkozatai 

 A jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja: …………….., 20… …………..hó…..nap 

 

 ………………………………                                             ……………………………… 

     szervezet/szervezeti                                                             Jegyzőkönyv készítő aláírása 
egység vezetőjének aláírása 

 
 
 
Az intézkedési tervben meghatározottak végrehajtása megtörtént. 
 
Az intézkedést végrehajtotta:………………………………….. 
 
 
Dátum:…………………                                 ……………………………….. 
                                                                                            intézményvezető 
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2. sz. melléklet – A szabálytalanságok, illetőleg a megszüntetésükre (javításukra) tett intézkedések nyilvántartása 

 
A szabálytalanságok, illetőleg a megszüntetésükre (javításukra) tett intézkedések nyilvántartása 
 

A 
szabálytalanságot 
észlelő személy 
neve, beosztása 

A  
szabálytalanság 
megnevezése 

A 
szabálytalanságot 
elkövető személy 
neve és beosztása 

A szabálytalanság 
minősítése (a 
szabályzatban 
foglaltak szerint) 

Az intézkedés 
megnevezése 

Az intézkedés 
(korrekció) 
végrehajtásáért 
felelős személy 
neve, beosztása 

Az intézkedés 
(korrekció) 
végrehajtásának 
határideje 

Az intézkedés 
végrehajtását 
ellenőrzéséért 
felelős személy 
neve és beosztása 

Az intézkedés 
végrehajtásának 
ellenőrzése (időpont, 
szöveges értékelés, 
felelős személy 
aláírása) 
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1. számú táblázat - Költségvetési javaslat elkészítésének ellenőrzési nyomvonala 

 

Költségvetési javaslat elkészítésének ellenőrzési nyomvonala 

„C típusú garnitúra” kitöltése 
 
 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, 
eszköze 

Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határidő 

 
tárgyévi költségvetési 
időszak áttekintése 
(tervezés) 

 
előző év vizsgálata, 
önkormányzati ismertetőn való 
részvétel 

 
intézmény-
vezető,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 
 

 
tervezés 
megkezdése 
előtt 

 
jogszabályi és 
belső 
szabályzókkal való 
egyeztetés 

 
intézmény-
vezető,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 
 

 
Folyamatos 

 
Megbeszélés, 
konzultáció 

 
intézmény-
vezető,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 
 

 
tervezés 
megkezdése 
előtt 

 
kötelezettségvállalások 
áttekintése, számbavétele 
(bevétel, kiadás) 

 
konzultáció, értekezleten való 
részvétel, megbeszélése 

 
intézmény-
vezető 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
tervezési 
munkák előtt 

 
központi 
irányelvek, 
útmutatók 
áttekintése 

 
intézmény- 
vezető 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
folyamatos 

 
dokumentumok 
áttekintése, 
elkészítése 

 
intézmény- 
vezető 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
Tervezés 
elkészülte- 
kor 
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jogszabályok 
figyelembevétele 
intézményi szinten 
(hatásvizsgálat) 

 
jogszabályok naprakész 
figyelemmel kísérése 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 
 

 
tervezési 
munkák előtt 

 
egyezetés, 
beszámoltatás, az 
elkészült írott 
anyagok áttekintése 

 
intézmény-
vezető 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
folyamatos 

 
a tervezési feladatok 
ellátásának 
menetének 
ellenőrzése 

 
intézmény- 
vezető 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
Tervezési 
feladatok 
végén 

szakmai munkaközösség 
javaslatainak beépítése 

 
munkaterv alapján elkészült 
anyagok áttekintése 

 
munkaközös-
ség-vezető, 
óvodavezető-
helyettes 

 
tervezési 
munkák előtt 

a tervezési 
folyamatok 
nyomon követése 
az elvégzett munka 
áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció 

 
munkaközös- 
ség -vezető 
óvodavezető-
helyettes 

 
tervezés alatt 
legalább 
2 alkalommal 

 
elkészült tervezet 
áttekintése, illetve 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatról 

 
munkaközös- 
ség-vezető 
óvodavezető-
helyettes 

A tervezés 
elkészül-
tekor 

költségvetési javaslat 
elkészítése (személyi, 
dologi, bevétel, kiadás) 

vonatkozó jogszabályi, ill. belső 
szabályozók áttekintése, 
tájékoztató megadása, 
figyelembe vehető 
kötelezettségvállalások 
megbeszélése, az ismert és 
aktuális koncepciót figyelembe 
vevő tervezés forráslehetőségek 

 
intézmény- 
vezető 
bölcsőde 
vezető 
óvodavezető- 
helyettes 
könyvtárvezető 
konyha-és 
élelmezés 
vezető, 
pénzügyi 
vezetés 
 
 

 
 
tervezése 
előtt 

folyamatok 
nyomon követése 
az elvégzett munka 
áttekintésével, 
konzultáció, 
költségvetés 
számszaki 
elkészítése 

 
intézmény- 
vezető 
intézmény- 
vezető-
helyettes 
óvodavezető- 
helyettes 
könyvtárvezető 
konyha-és 
élelmezés 
vezető, 
pénzügyi 
vezetés 
 
 

 
tervezés alatt 
legalább 
2 alkalommal 

 
az elkészült tervezet, 
a számítások 
áttekintése, 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatról 

 
intézmény- 
vezető 
intézmény- 
vezető-
helyettes 
óvodavezető- 
helyettes 
könyvtárvezető 
konyha-és 
élelmezés 
vezető, 
fenntartó 
 

 
tervezési 
feladatellátás
át követően 
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elkészített költségvetés 
megküldése a fenntartó 
illetékes csoportjának 
 

 
az elkészített papír alapú 
költségvetés sokszorosítása, 
iktatása 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető, 
titkárság 
vezető 
 

 
határidő 
szerint 

 
költségvetés 
továbbítása az 
illetéke osztálynak 
(eredeti példány) 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető, 
titkárság 
vezető 
 
 

 
határidő szerint 

 
dokumentum nyomon 
követése 
(iktatókönyv) 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 
 

 
továbbítást 
követően 

költségvetési rendelet 
jóváhagyása  

 
 
elfogadott költségvetésről 
kivonat fogadása 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 
 

jóváhagyás 
után 

folyamatok 
nyomon követése 
az elvégzett munka 
áttekintésével, 
egyeztetés, 
konzultáció 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
kivonat 
átvétele után 

 
kivonat leellenőrzése 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
fenntartó 

 
áttekintés 
után 
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2. számú táblázat - Befektetett eszközökkel kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala 

 

Befektetett eszközökkel kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala 

 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 
Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő 

 
Állománynövekedés (beszerzés, átvétel, felújítás) 
Előirányzat felhasználás 
Költségvetésben 
megtervezett összeg  

 
Tájékozódás a 
dokumentációkból a 
szükségletekről és a teljesítés 
lehetőségeiről, dolgozói 
igények felmérések. 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 
 

 
 
folyamatosan 

 
igények realitásának 
vizsgálata, javaslattétel a 
megvalósításra, és az 
esetleges módosításra. 
dokumentáció elkészítése 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
folyamatosa
n 

 
A tervezet és a 
számítások 
helyességének 
ellenőrzése 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 
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Megrendelés  
árajánlatok bekérése és 
mérlegelés 

 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 
 

 
beszerzés előtt 

 
jogszabályoknak 
megfelelően 
dokumentáció elkészítése 

 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés 
előtt 

 
adatok, számítások 
helyességének 
ellenőrzése 

 
intézmény 
vezető, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
beszerzés 
előtt 

Ellenjegyzés 
 

 
továbbítás 

beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés 

-  
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

-  
ellenjegyzett 
ügyirat áttekintése 

 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
beszerzés 
előtt 

Visszaigazolás a 
megrendeléshez 

 
jogszabályi feltételeknek 
megfelelően dokumentáció 
ellenőrzése 

 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

 
Megbeszélés a feladat 
ellátójával 

raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

 
feladatellátóval 
konzultáció a 
megrendelés 
visszaigazolásáról 

 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

Számla záradékolása adatok egyeztetése, 
számítások ellenőrzése a 
számlán 

 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

számla 
záradékolása 
előtt 

Készletbevételre való 
rendelkezés, záradék 

raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

 
leltárba kerülés 
tényének 
ellenőrzése 

raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 
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Szakmai igazolás 
 
 
 

 
teljesítés ellenőrzése 

raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

 
adatok ellenőrzése, 
számítások helyességének 
ellenőrzése 

raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

 
adatok 
felvezetésének és 
helyességének 
ellenőrzése, formai 
ellenőrzés 

raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

Számla leadása  
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő dokumentumok 
előkészítése, konzultáció 

intézményvetet
ő, 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
jogszabályban 
foglalt 
határidőn belül 

számla-másolat az 
előírásoknak megfelelő 
dokumentációban való 
elhelyezésének 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

 
kézbesítőkönyv 
ellenőrzése 
 

intézményveze
tő, raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
aktuálisan 

Üzembe helyezési 
jegyzőkönyv kiállítása 
 

 
szakemberrel való 
konzultáció, használati 
utasítások figyelembevétele 

intézményvetet
ő, 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 

 
üzembe 
helyezés előtt 

 
jogszabályoknak 
megfelelő jegyzőkönyv 
elkészítése 

 
intézményvetet
ő, 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 

 
aktuálisan 

 
dokumentáció 
helyességének 
vizsgálata, eszköz 
szemrevételezése 

intézményvetet
ő, 
raktáros, 
beszerzési 
felelős, 

 
üzembe 
helyezés 
előtt 

Értékelés, térítésmentes 
átvétel esetén 

 
konzultáció aktuális forgalmi 
értékmeghatározáshoz 

intézményveze
tő, raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
 
leltárba vétel 
előtt 

 
 
értékelés realitásának 
vizsgálata 

 
intézményveze
tő, raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
 
aktuálisan 

 
értékelés 
helyességének 
ellenőrzése, 
leltárba vétel 
meghatározása 

intézményveze
tő, raktáros, 
beszerzési 
felelős, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
 
aktuálisan 

 
 
 
 
Állomány csökkenés (selejtezés) 
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Selejtezési javaslat 
bekérése, szakvélemény 
beszerzése 

 
dolgozókkal és 
szakemberekkel való 
konzultáció, szakvélemények 
beszerzése 

 
óvodavezető-
helyettes,  
óvodapedagó-
gusok 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

 
selejtezés előtt, 
évi 1 alkalom 

 
megbeszélés, leltári 
szabályzat áttekintése 

 
óvodavezető
-helyettes 

 
selejtezés 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
felelősök 
beszámoltatása 

 
óvodavezető-
helyettes,  
óvodapedagó-
gusok 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

 
selejtezés 
előtt évi 1 
alkalomma
l 

Selejtezési bizottság 
kijelölése 

 
jogszabályoknak megfelelően 
a dokumentáció elkészítése 

 
óvodavezető-
helyettes 

 
selejtezés előtt 
évi 1 alkalom 

a bizottság tagjainak 
személyeire tett javaslatok 
megvitatása, 
jogszabályoknak 
megfelelően 

selejtezés-
vezető 

 
selejtezés 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
felállított bizottság 
megbízási 
dokumentációjának 
elkészítése 

 
óvodavezető-
helyettes 

 
selejtezés 
előtt, évi 1 
alkalomma
l 

Selejtezés lebonyolítása jogszabályi előírások 
áttekintése, szabályzat 
áttekintése 

óvodavezető- 
helyettes, 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

évente 1 
alkalommal 

leltárkészlet-nyilvántartás 
ellenőrzése, használhatóság 
vizsgálata 

selejtezés-
vezető 

évente 1 
alkalommal 

beszámoltatás, 
selejtezési 
jegyzőkönyv 
tervezetének 
áttekintése 

óvodavezető-
helyettes 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

évente 1 
alkalomma
l 

Megsemmisítés, 
elszállítás 

Községgazdálkodás 
ellenőrzése 

községgazdál-
kodás 
megbízott 

évente 1 
alkalommal 

konzultáció az 
Községgazdálkodás 
megbízottal, dokumentáció 
áttekintése 

selejtezés-
vezető, 
gazdasági 
ügyintéző 

Évente 1 
alkalommal 

beszámoltatás, 
elszállítás, 
megsemmisítés 
ellenőrzése 

selejtezési 
egyeztető, 
óvodavezető-
helyettes 

évente 1 
alkalomma
l 
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Selejtezési jegyzőkönyv 
elkészítése, megküldése a 
Községgazdálkodásnak 

a jóváhagyott selejtezési 
javaslat áttekintése, 
elszállított, megsemmisített 
tárgyak listájával való 
egyeztetés 

óvodavezető-
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

 
évente 1 
alkalommal 

formanyomtatványok 
alkalmazása, jogszabályi 
elírások figyelembevételével 

selejtezés-
vezető, 
gazdasági 
ügyintéző 

évente 1 
alkalommal 

beszámoltatás, 
kitöltött 
dokumentáció 
ellenőrzése 

 
óvodavezető-
helyettes 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

évente 1 
alkalomma
l 

 
 
 
Leltárhiány 

 

Leltározás során felvett 
és a könyvvitel szerinti 
mennyiség 
mennyiségkülönbség 
megállapítása 

dokumentumok áttekintése, 
egyeztetés, 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 
 

évi 1 alkalom jogszabályoknak megfelelő 
dokumentumok alapján 
összehasonlító elemzés 

óvodavezető
-helyettes 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

óvodavezető- 
helyettes 
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

Évente 1 
alkalomma
l 
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Leltárkülönbözet 
értékének megkérése 
(nyil.tart. szerinti ár) 

dokumentumok előkészítése 
jogszabályok áttekintése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 
 

évi 1 alkalom jogszabályoknak 
megfelelően nyomtatványok 
elkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 
alkalom 

Leltárfelelősség 
megállapítása 

hiányzó eszközlista 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom Jogszabályoknak 
megfelelően a hiányzó 
eszközök felelősének 
realizálása 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 
alkalom 

Kártérítési felelősség 
megállapítása 

jogszabályok áttekintése óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom jogszabályoknak 
megfelelően kártérítési 
felelősség megállapítása, 
dokumentálása 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom kártérítési felelősség 
dokumentálásának 
ellenőrzése, 
kártérítés 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 
alkalom 
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Jegyzőkönyvek 
elkészítése 

jogszabályi feltételek szerint a 
jegyzőkönyvek előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom formanyomtatványok 
alkalmazása, kitöltése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 alkalom beszámoltatás, 
kitöltött 
dokumentumok 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

évi 1 
alkalom 

 
 
 
 
Értékesítés (készletre ugyanez vonatkozik) 

  

Döntés az értékesítésről 
(írásban) 

tájékozódás a szükségességről, 
jogszabályok 
áttanulmányozása 

 óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan jogszabályoknak 
megfelelően a 
szükségesség 
megállapítása, 
dokumentálása 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése, meggyőződés 
a feleslegessé válásról 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan 
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Nyilvántartási érték 
megállapítása 

értékesítési javaslat elkészítése 
a jogszabályok 
figyelembevételével 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan Konzultáció a 
Községgazdálkodás 
szakembereivel, érték 
megállapítás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan értékesítési javaslat 
összevetése az érték 
megállapításban 
foglaltakkal, jóváhagyás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan 

Eladási ár 
meghatározása 

jóváhagyott nyilvántartási 
érték áttekintése, az eladási ár 
megállapításának előkészítése 
a jogszabályok 
figyelembevételével 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan eladási ár 
meghatározása, 
dokumentálása a 
jogszabályok 
figyelembevételével 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése, 
ármeghatározás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan 

Értékesítésről szóló 
szabályzat szerinti 
eljárás lefolytatása 

jogszabályok áttekintése, 
dokumentáció előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan eljárás lefolytatása, 
dokumentáció 
elkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan dokumentáció ellenőrzése 
az értékesítési szabályzat 
szerint 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan 
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Döntés (kinek értékesít) 
 

a vevővel való 
kapcsolatfelvétel, kiválasztás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan tárgyalás, 
megállapodás, 
dokumentálás 
Községgazdálkodás-
sal való kapcsolat 
felvétel 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan megállapodás 
dokumentumainak 
ellenőrzése, továbbítás 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan 

Nyilvántartáson történő 
átvezetés ellenőrzése 

megállapodás 
dokumentumainak 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan konzultáció Az 
Községgazdálkodás 
szakembereivel a 
nyilvántartás 
átvezetéséről, 
dokumentáció 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan az átvezetés 
dokumentációjának 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
gazdasági 
ügyintéző 

aktuálisan 

 
 
 
Térítés nélküli átadás (Önk. Int. részére) 
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Döntés az átadásról tájékozódás a szükségességről óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan jogszabályoknak 
megfelelően a 
szükségtelenség 
tényének 
dokumentálása 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan beszámoltatás, a 
feleslegessé válás 
tényének ellenőrzése, 
dokumentáció ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan 

Értékesítésről szóló 
szabályzat szerinti 
eljárás lefolytatása 

jogszabályok áttekintése, 
dokumentáció előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan eljárás lefolytatása, 
dokumentáció 
elkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan dokumentáció ellenőrzése  óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan 

Döntésről értesítés 
küldése 

Az átvevővel való 
kapcsolatfelvétel, kiválasztás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan tárgyalás, 
megállapodás, 
dokumentálás, 
kapcsolat felvétel 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan Megállapodás 
dokumentumainak 
ellenőrzése, továbbítás 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan 
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Nyilvántartáson történő 
átvezetés ellenőrzése 

Megállapodás 
dokumentumainak 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan konzultáció a 
szakemberekkel a 
nyilvántartás 
átvezetéséről, 
dokumentáció 

pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan az átvezetés 
dokumentációjának 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan 
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3. számú táblázat - Költségvetési kiadások, előirányzat felhasználás ellenőrzési nyomvonala 

 

Költségvetési kiadások, előirányzat felhasználás ellenőrzési nyomvonala 

(előirányzat felhasználás) 
 
 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 
Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő 

 
Személyi juttatások (munkaadókat terhelő juttatások) 
Kifizetés bizonylatainak 
elkészítése (kinev., átsor., 
megbíz., vált.jel., munk. 
dönt. dok., stb.) az 1. sz. 
bérnyilvántartás 
vezetésével egyidejűleg 

 
formanyomtatvány 
meglétének ellenőrzése a 
kifizetés bizonylatainak 
tekintetében 

 
munkaügy 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
egyeztetés a kifizetéssel 
kapcsolatos 
közreműködővel, 
hiteles adatok 
begyűjtése, 
dokumentumok 
kitöltése a jogszabályok 
figyelembevételével 

 
munkaügy 

 
aktuálisan, 
változás 
esetén 

 
dokumentáció 
ellenőrzése, 
adategyeztetés, aláírás 

 
intézményvezet
ő 

 
aktuálisan 

 
Ellenjegyzés 

 
ellenőrzött kifizetési 
bizonylatok előkészítése 
határidő 
figyelembevételével 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

 
Közreműködés a 
gazdasági vezetővel, 
ellenjegyzés 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

 
ellenjegyzett 
dokumentumok 
ellenőrzése 

  
intézményvezet
ő 

 
aktuálisan 

Szükséges igazolások 
beszerzése (beteglap, 
teljesítés igazolás, 
vezetőnél a munkált. jog 
gyakorlójának engedélye) 

 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a 
dokumentumok előkészítése 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

 
egyeztetések az 
érintettekkel az 
igazolások elkészítése 
határidőre 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

 
dokumentáció 
ellenőrzése, aláírás 

intézményvezet
ő 

 
aktuálisan 
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Számfejtésre történő 
megküldése MÁK 
részére 

 
ellenőrzött dokumentáció 
előkészítése a jogszabályok 
figyelembevételével, 
határidőre 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

 
Iratok továbbítása a 
MÁK illetékes 
szakembereihez 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

 
kézbesítő könyv 
ellenőrzése 

 
intézményvezet
ő 

 
aktuálisan 

bérjegyzékek, főkönyvi 
feladás, másolat 
egyeztetése, ellenőrzése 

 
 
dokumentumok 
beérkezésének 
megállapítása 

 
munkaügy 

 
 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
 
dokumentumok 
egyeztetése, 
ellenőrzése, adatok 
tekintetében 

pénzügyi 
vezetés 
 
 

 
 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
 
nyilvántartási dosszié 
ellenőrzése 

 
intézményvezet
ő 

 
 
havi 
rendszeressé
ggel 

Bérjegyzékek 
munkavállalók részére 
történő kiadása 
 

 
dokumentumok 
intézményenkénti 
elkülönítése 

 
munkaügy 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
dokumentumok 
elküldése 

 
munkaügy 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
nyilvántartási dosszié 
ellenőrzése 

 
intézményvezet
ő 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

Előirányzatok 
teljesítésének figy.  
2. számú 
bérnyilvántartás vezetése 

 
 
elfogadott költségvetés után 
a nyilvántartó lap kitöltése 

 
 
munkaügy 
 

 
 
költségvetés 
elfogadása 
után, 
aktuálisan 

 
dokumentum napra 
kész vezetése, változás 
realizálása 

 
pénzügyi 
vezetés 
 
 
 

 
 
 
aktuálisan 

 
 
nyilvántartási dosszié 
ellenőrzése 

 
intézményvezet
ő 

 
 
havi 
rendszeressé
ggel 

Előirányzat-mód. 
kezdeményezése 

 
előirányzatok figyelemmel 
kísérése 

 
munkaügy 

 
folyamatos 

 
jelzés az előirányzat 
módosításra, szükséges 
dokumentumok 
elkészítése 

 
 
pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 

 
az előirányzat módosítási 
javaslat ellenőrzése, 
jóváhagyása, aláírás 

 
intézményvezet
ő 

 
aktuálisan 

Utalványok (szigorú 
számadási nyilvántartás) 

 
dokumentumok vizsgálata, 
jogszabály szerint 

 
munkaügy 

 
folyamatos 

 
dokumentumok 
naprakész vezetése, 
jogszabályok szerint 

pénzügyi 
vezetés 
 

 
folyamatos 

 
dokumentumok 
ellenőrzése, aláírás 

 
intézményvezet
ő 

 
aktuálisan 
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Dologi kiadások 
 
Anyag, készlet beszerzésének elszámolása 

Likviditási terv kiemelt 
előirányzatonként havi 
bontásban 

 
likviditási terv 
dokumentációjának 
előkészítése 

pénzügyi 
vezetés 
 
 

 
költségvetés 
elfogadása 
után 

 
terv elkészítése, 
dokumentáció 
kitöltése, havi 
bontásban 

pénzügyi 
vezetés 
 
 

 
folyamatos 

 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményvezet
ő, pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
aktuálisan 

Előirányzat felhasználási 
terv készítése, 
előirányzatonként havi 
bontásban 

 
előirányzat felhasználási 
terv dokumentumainak 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

 
likviditási terv 
elkészítése 
után 

 
terv elkészítése, 
dokumentáció 
kitöltése, 
előirányzatonként 
havi bontásban 

pénzügyi 
vezetés 
 
 

 
folyamatos 

 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményvezet
ő, pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
aktuálisan 

Megrendelés írásban, 
(értesítés átutalásról, 
vagy pénzfelkérő 
megküldése) 

 
jogszabályi 
formanyomtatvány kitöltése 
a megrendelés 
függvényében 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

 
megrendelő 
adminisztratív 
ügyintézése a 
megrendelés 
függvényében 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

 
megrendelő ellenőrzése 
aláírás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

 
beszerzés 
előtt 



50 

 

 

 
Ellenjegyzés 

 
a kitöltött megrendelő 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

továbbítás, 
ellenjegyzés a 
Gazdasági vezető 
közreműködésével 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

 
ellenjegyzett 
megrendelő ellenőrzése 
 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés 
előtt 

 
Visszaigazolás 

 
 
ellenjegyzett megrendelő 
továbbítása 

 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

 
a megrendelt termék 
gyártója, 
forgalmazója 
visszaigazol 

beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

 
visszaigazolás 
ellenőrzése 

beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés 
előtt 

Beszerzés lebonyolítása 
 

tájékozódás árajánlat 
alapján 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
beszerzés előtt 

beszerzés bonyolítása óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

tájékozódás 
után 

beszerzett eszköz 
megérkezésének 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

beszerzés 
után 
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Számla záradékolása beérkezett számla 
ellenőrzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

aktuálisan jogszabályi feltételek 
szerint záradékolás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

aktuálisan záradékolás tényének 
ellenőrzése, aláírás, 
pecsét 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 

aktuálisan 

Szakmai igazolás 
csatolása a számla mellé 

 
jogszabályok szerinti 
nyomtatvány előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
aktuálisan 

 
szakmai igazolás 
kitöltése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
aktuálisan 

 
nyomtatvány 
kitöltésének 
ellenőrzése, aláírás 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
aktuálisan 

Előirányzatok 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése 

 
jogszabályoknak 
megfelelően nyilvántartás 
vezetése 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
folyamatosan 

dokumentumok 
kitöltése a teljesítések 
alapján, egyeztetés 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
folyamatosan 

 
beszámoltatás, 
ellenőrzés 

 
intézményveze
tő, fenntartó, 
pénzügyi 
vezetés 

havi 
rendszeressé
ggel 

Előirányzat-módosítás 
kezdeményezése szükség 
szerint  

 
előirányzatok figyelemmel 
kísérése, dokumentumok 
alapján 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
folyamatosan 

 
módosítási egyeztetés 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
folyamatosan 

 
 ellenőrzés 

intézményveze
tő, fenntartó, 
pénzügyi 
vezetés 
 

havi 
rendszeressé
ggel 
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Közüzemi szolgáltatások 

Mérőórák leolvasása  
mérőórák figyelemmel 
kísérése 

községgazd
álkodás 
 

havi 
rendszerességg
el 

leolvasás, 
adatrögzítés 
formanyomtatványon 

 

községgazd
álkodás 
 

havi 
rendszerességg
el 

 
beszámoltatás 
ellenőrzés  

 
intézményveze
tő, fenntartó 

havi 
rendszeressé
ggel 

Adatszolgáltatás a 
naturáliákról  

 
ellenőrzött adatlap 
előkészítése 

 óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
községgazdálk
odás 
 

havi 
rendszerességg
el 

adatlap továbbítása óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
községgazdálk
odás 
 

 

havi 
rendszerességg
el 

dokumentum 
továbbításának 
ellenőrzése, aláírás 

 
intézményveze
tő, fenntartó 

havi 
rendszeressé
ggel 
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Számlamásolatok, 
számlák átvétele, 
ellenőrzése (óraállás, 
túlszámlázás, rendkívüli 
események jelzése, 
szerződés-módosítás 
kezdeményezése) 

 
 
beérkezett számlák 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
 
havi 
rendszerességg
el 

 
 
számla formai és 
tartalmi ellenőrzése, 
rendkívüli események 
jelzése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
 
havi 
rendszerességg
el 

 
 
beszámoltatás, 
dokumentum 
lefűzésének ellenőrzése 

 
intézményveze
tő, fenntartó 

 
 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
 
 
 
 
 
Szolgáltatások 
Kötelezettségvállalás 
(megrend., 
szerződéskötés írásban) 

 
jogszabályi formanyomtatvány 
kitöltése a 
kötelezettségvállalás 
függvényében 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

Kötelezettsé
gvállalás 
előtt 

Kötelezettségvállalás 
adminisztratív 
ügyintézése a 
megrendelés 
függvényében 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
Kötelezett-
ségvállalás 
előtt 

 
 
Szolgáltató ellenőrzése 
aláírás 

intézményveze
tő, fenntartó, 
pénzügyi 
vezetés 

 
 
kötelezettség
vállalás előtt 
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Ellenjegyzés 

 
A kitöltött formanyomtatvány 
előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

Kötelezettsé
gvállalás 
előtt 

ellenjegyzés a 
Gazdasági vezető 
közreműködésével 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
Kötelezett-
ségvállalás 
előtt 

 
ellenjegyzett 
formanyomtatvány 
ellenőrzése 
 

intézményveze
tő, fenntartó, 
pénzügyi 
vezetés 

 
kötelezettség
vállalás előtt 

 
Visszaigazolás 

 
Ellenjegyzett 
formanyomtatvány továbbítása 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

Kötelezettsé
gvállalás 
előtt 

A szolgáltató 
visszaigazolásának 
bonyolítása 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

Kötelezett-
ségvállalás 
előtt 

visszaigazolás ellenőrzése intézményveze
tő, fenntartó, 
pénzügyi 
vezetés 

kötelezettség
vállalás előtt 
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Szakmai igazolás 

Jogszabályok szerinti 
nyomtatvány előkészítése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
aktuálisan 

 
szakmai igazolás 
kitöltése 

óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés, 
beszerzési 
felelős, 
raktáros 

 
aktuálisan 

nyomtatvány kitöltésének 
ellenőrzése, aláírás 

intézményveze
tő, fenntartó, 
pénzügyi 
vezetés 

 

aktuálisan 

 
Különféle Dologi kiadások 
A) Bel- és külföldi kiküldetés 
Kiküldetési rendelvény 
kiállítása 

 
jogszabály szerinti 
nyomtatvány előkészítése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
üi. 
 

 
kiküldetés 
előtt 

a nyomtatvány 
jogszabály szerinti 
kitöltése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
üi. 
 

kiküldetés 
előtt 

beszámoltatás, formai, 
tartalmi ellenőrzés, aláírás 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

kiküldetés 
előtt 
 

Ellenjegyzés a kitöltött formanyomtatvány 
előkészítése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
üi. 
 

 
kiküldetés 
előtt 

ellenjegyzés a 
Gazdasági vezető 
közreműködésével 

intézményveze
tő, pénzügyi 
üi. 
 

 
kiküldetés 
előtt 

 
ellenjegyzett 
formanyomtatvány 
ellenőrzése 
 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

kiküldetés 
előtt 

Kiküldetés lebonyolítása utazási feltételek szervezése  
intézményveze
tő, fenntartó 

kiküldetés 
előtt 

kiküldetési program résztvevő aktuálisan kiküldetés 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

kiküldetés 
közben 

Igazolások, menetjegyek, 
számlák csatolása 

benyújtott számlák, egyéb 
dokumentumok ellenőrzése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
üi. 
 

kiküldetés 
után 

jogszabály szerint 
számlák 
dokumentálása 

intézményveze
tő, pénzügyi 
üi. 
 

kiküldetés 
után 

beszámoltatás, benyújtott 
dokumentumok formai és 
tartalmi ellenőrzése 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

kiküldetés 
után 

Pénzügyi teljesítésre való 
megküldés  

 
előkészített számlák 
ellenőrzése 

 
pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
aktuálisan 

továbbítás a 
szakemberhez 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan a dokumentum-másolatok 
szabályszerű 
elhelyezésének 
ellenőrzése, aláírás 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan 

Hirdetés 
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Megrendelés 
(ellenjegyzés-visszaig.) 

hirdetés szövegének 
előkészítése 

intézményvezető, 
pénzügyi 
vezetés, fenntartó 

aktuálisan ellenjegyzésre, vezető 
aláírásával 

intézményveze
tő, 
pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan visszaigazolt megrendelés 
formai és tartalmi 
ellenőrzése 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan 

Számla és hirdetés 
szövegének megküldése 
(hirdető csatolása esetén) 

számla és jelzett 
dokumentum előkészítése 

intézményvezető, 
pénzügyi 
vezetés, fenntartó 

aktuálisan továbbítás a 
megfelelő szervhez a 
vezető aláírásával 

intézményveze
tő, 
pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan továbbított anyag tartalmi 
és formai ellenőrzése 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan 

 
Szakmai igazolás 

jogszabályok szerinti 
nyomtatvány előkészítése 

intézményvezető, 
pénzügyi 
vezetés, fenntartó 

aktuálisan szakmai igazolás 
kitöltése 

intézményveze
tő, 
pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

aktuálisan nyomtatvány kitöltésének 
ellenőrzése, pecsét, aláírás 

 
intézményvezet
ő, fenntartó 

aktuálisan 

Egyéb folyó kiadások 

A) Rehabilitációs hozzájárulás 

Negyedévenként 
adatszolgáltatás a 
statisztikai állományi 
létszámról és a 
megváltozott 
munkaképességűek 
számáról 

 
 
áttekintés a dolgozói 
állományról 

 
munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
 
havonta egy 
alkalommal 

 
formanyomtatvány 
kitöltése, az aktuális 
dolgozói létszám 
realizálása 

 
munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
 
aktuálisan 

 
beszámoltatás, ellenőrzés, 
dokumentálás, aláírás 

munkaügy, 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
aktuálisan 

B) Munkáltató által fizetett SZJA 

Nyilvántartás vezetése az 
adóköteles természetbeni 
juttatásokról 

 
jogszabály szerint 
dokumentumok elkészítése 

 
munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
ebédbefizeté
s után 

formanyomtatvány 
táblázatban történő 
megjelenítése 

 
munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

nyomtatvány kitöltésének 
formai és számszaki 
ellenőrzése, aláírás 

munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

Adatközlés a juttatás 
kifizetéséről 

 
adategyeztetés 

munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
ebédbefizeté
s után 

nyomtatvány 
továbbítása 
óvodavezető 
aláírásával 

munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
havi 
rendszeressé
ggel 

 
másodpéldány 
dokumentálásának 
ellenőrzése 

munkaügy, 
intézményveze
tő 

 
havi 
rendszeressé
ggel 
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4. számú táblázat - Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 

 

Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 

(Előirányzat felhasználás) 
 
 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 
Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határ-idő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határ-idő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határ-idő 

A) ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 

Ellátottak térítési díjai 
Térítési díjak 
megállapításához 
szükséges igazolások 
bekérése 

 
jogszabályi előírások 
áttekintése, 
dokumentumok 
előkészítése 

 
gyermekvédelmi 
felelős 
bölcsődevezető 

térítési díj 
megállapítása 
előtt (évi 1 
alkalom) 

 
nyilatkozatok, 
dokumentumok 
bekérése, 
rendszerezése 

 
gyermekvédel
mi felelős 
bölcsődevezető 

 
térítési díj 
megállapítása 
előtt (évi 1 
alkalom) 

 
beszámoltatás a 
feladat elvégzéséről 

 
ntézmény-
vezető 
bölcsődevezető
, pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
térítési díjak 
megállapítása 
előtt 

Személyi térítési díj 
megállapítása 

 
beérkezett nyilatkozatok, 
dokumentumok 
áttekintése 

gyermekvédelmi 
felelős, 
bölcsődevezető 

térítési díj 
megállapítása 
előtt (évi 1 
alkalom) 

 
térítési díj 
megállapítása, 
kedvezmények 
megállapítása 

gyermekvédel
mi felelős 
bölcsődevezető
, pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
évi 1 alkalom 

 
dokumentumok és 
a kedvezményes 
étkezők 
nyilvántartásának 
áttekintése 

 
intézmény-
vezető 
bölcsődevezető 

 
szülők 
tájékoztatása 
előtt 

A megállapított térítési 
díjról értesítés, 
tájékoztatás a szülő felé 

 
tájékoztató dokumentum 
előkészítése 

 
gyermekvédelmi 
felelős,  
bölcsődevezető 

 
értesítés előtt 

 
Tájékoztató 
elkészítése, kiadása 
 

gyermekvédel
mi felelős, 
bölcsődevezető 

 
megállapítás után 

 
nyilvántartás 
dokumentálás 
ellenőrzése (átvétel 
szülő által) 

intézmény-
vezető 
bölcsődevezető 

 
kiadás után 
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Térítési díjak beszedése 
csekken 
 
 
 

szülői elérhetőségek, 
értesítő levelek, csekkek 
elkészítése, kiküldése 
határidőre 

pénzügyi üi. aktuálisan 
megadott 
időintervallum
ban 

program 
működtetése, átutalt 
összegekről számla, 
csekk elkészítése 

pénzügyi üi. aktuálisan 
megadott 
időintervallum 
után 

 
beszámoltatás, 
dokumentáció 
ellenőrzése, aláírás 

 
intézmény-
vezető 
bölcsődevezető 

aktuálisan 
megadott 
időintervallu
m után 

Helyiség bérleti díjak 

Önköltségszámítás 
elvégzése, bérleti díj 
megállapítása 

 
jogszabályok 
figyelembevételével 
dokumentumok 
előkészítése, konzultáció 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 
szerződéskötés 
előtt 

 
Önköltség 
megállapítása, 
szerződés elkészítése 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 

 
számítás ellenőrzése, 
dokumentum 
áttekintése, 
beszámoltatás 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
aktuálisan 

Szerződés megkötése az 
önkormányzat 
vagyonrendelete, egyéb 
szabályozói 
figyelembevételével, 
önköltség. számítás 
csatolása a szerződéshez 

 
ellenőrzött dokumentumok 
elkészítése, megbeszélés a 
szerződéskötővel 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, jegyző 

 
aktuálisan 
szerződéskötés 
előtt 

szerződés megkötése, 
dokumentáció 
aláírása a szerződő 
által, szükséges 
dokumentumok 
csatolása 
(3 példány) 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, jegyző 

 
aktuálisan 

 
szerződések aláírása, 
pecsételése a vezető 
által, dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, 
jegyző, 
fenntartó 

 
aktuálisan 

 
Ellenjegyzés 

 
aláírt dokumentumok 
előkészítése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aláírás után, 
aktuálisan 

ellenjegyzésre 
továbbítás az 
GAMESZ 
munkatársa 
közreműködésével 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, jegyző 

 
aktuálisan 

 
ellenjegyzett 
dokumentum 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, 
jegyző, 
fenntartó 

 
aktuálisan 

A szerződés alapján 
kiállított számla és 
átadása a bérlőnek 

 
jogszabályok 
figyelembevételével az 
átutalási számlák 
továbbítása 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
aktuálisan 

 
számla átutalásra 
bérlőnek továbbítás, 
átvétellel 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, jegyző 

 
 
aktuálisan 

 
beszámoltatás, 
számla átvételének 
ellenőrzése (átvétel 
aláírással történő 
igazolása) 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, jegyző 

 
kiadás előtt, 
aktuálisan 

A bérlő által történt 
befizetés ellenőrzése 
 

 
átvett számla, információ 
átadás, figyelemmel kísérés 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 
számla, 
átvétele után 

 
átutalás figyelemmel 
kísérése 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
időintervallum 
után 

 
beszámoltatás, 
dokumentáció 
áttekintése, 
pénzbeérkezés 
realizálása 
(analitika) 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
havi 
rendszeresség
gel 
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Előirányzat-módosítás 
kezdeményezése  

 
tájékozódás a 
dokumentációkból a 
szükségletekről és a 
teljesítés lehetőségeiről, 
felmérések. 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
folyamatosan 

igények realitásának 
vizsgálata, 
javaslattétel a 
megvalósításra, és az 
esetleges 
módosításra. 
dokumentáció 
elkészítése 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
 
folyamatosan 

 
 
A tervezet és a 
számítások 
helyességének 
ellenőrzése 

pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
 
aktuálisan 

 
B) INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 
Jóváhagyott költségvetési 
támogatás alapján elemi 
költségvetésben 
megnyitott előirányzattal 
megegyezően likviditási 
és előirányzat felhaszn. 
terv részeként ütemezés 

 
 
 
az előirányzattal megegyezően 
likviditási és előirányzat 
felhasználási terv ütemezés 
dokumentációjának 
előkészítése 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
 
költségvetés 
elfogadása 
után 

 
 
 
terv elkészítése, 
dokumentáció 
kitöltése, havi 
bontásban 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
 
költségvetés 
elfogadása 
után 

 
 
 
beszámoltatás 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményve
zető, 
pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
 
 
aktuálisan 

Évközi változások miatti 
tervmódosítás 

terv folyamatos figyelemmel 
kísérése, jelzés a változtatásra 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
folyamatos 

 
változtatási javaslat 
elkészítése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 

 
beszámoltatás 
dokumentumok, 
javaslat ellenőrzése 

intézményve
zető, 
pénzügyi 
vezetés, 
fenntartó 

 
aktuálisan 
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5. számú táblázat - Rövid lejáratú kötelezettségek rendezésének ellenőrzési nyomvonala 

 Rövid lejáratú kötelezettségek rendezésének ellenőrzési nyomvonala 

 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 
Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határidő Módja, 

eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

A) MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEKOR 
Elszámoló lap kiállítása a 
megállapított 
követelésről, 
kötelezettségről 

 
jogszabályok szerint 
szükséges dokumentumok 
előkészítése 

 
munkaügy 

 
aktuálisan 

nyomtatványok kiállítása 
a járandóság apján a 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 
(számítógépes KIRA 
program használata) 

 
munkaügy 

 
 
aktuálisan 

 
 
kitöltött 
nyomtatványok, 
számítások 
ellenőrzése, 
aláírása 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
aktuálisan 
(kiadás előtt) 

B) ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ELTÉRÉS RENDEZÉSE 

A rendelkezésre álló 
dokumentumok, 
bizonylatok alapján az 
eltérés megállapítása 

 
 
dokumentumok áttekintése, 
konzultáció 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
aktuálisan 

 
 
megállapítások 
dokumentálása, 
áttekintése 

 
 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 
 

 
 
aktuálisan 

 
 
beszámoltatás, 
megállapítások 
dokumentumainak 
ellenőrzése 
 
 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
 
megállapítás 
után, 
aktuálisan 

Írásos intézkedés 
elkészítése 

 
jogszabályok 
figyelembevételével a 
dokumentumok előkészítése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 
 

 
megállapítások 
után aktuálisan 

 
intézkedés elkészítése, 
dokumentálás 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 

 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése, aláírás 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
kiadás előtt 
aktuálisan 

Az intézkedés átadása a 
szülőknek  

 
intézkedés megtétele a 
jogszabályok szerint, 
konzultáció, írásos 
nyomtatványok előkészítése 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 

 
intézkedés megtétele, 
írásos dokumentum 
elkészítése, továbbítása 
az illetékeseknek 

 
intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
aktuálisan 

 
dokumentumok 
áttekintése az 
átadás ellenőrzése 

intézményveze
tő, pénzügyi 
vezetés 

 
kiadás után 
aktuálisan 
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6. számú táblázat - Beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala 

 

Beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala 

 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 
Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határ-idő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határ-idő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 
Határ-idő 

LELTÁROZÁS 
Egyeztetés, leltározási 
ütemterv elkészítése 

 
jogszabályok 
figyelembevételével 
megbeszélés (leltározási, 
selejtezési szab.) 

pénzügyi 
vezetés, 
leltározást 
vezetők 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
 
időpont egyeztetés, 
dokumentálás 

pénzügyi 
vezetés 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
 
beszámoltatás, időpont 
regisztrálása 

intézményveze
tő, jegyző 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

Leltározás előtt 
selejtezéssel járó 
feladatok elvégzése 

 
jogszabályoknak megfelelően 
a dokumentumok előkészítése, 
megbeszélés 

pénzügyi 
vezetés, 
leltározást 
vezetők 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

Selejtezési bizottság 
megbízásának 
megfelelően a 
selejtezési 
munkálatok 
lefolytatása 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
beszámoltatás, 
dokumentáció 
ellenőrzése, aláírás 

intézményveze
tő, jegyző 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

Nyilvántartások 
egyeztetése 

 
dokumentáció előkészítése 

pénzügyi 
vezetés, 
leltározást 
vezetők 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
nyilvántartások 
egyeztetése, 
összesítés, ellenőrzés 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

Leltározási bizottság 
kijelölése 

 
dokumentumok előkészítése 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
megbízólevelek 
elkészítése, 
megbeszélés 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
megbízólevelek 
áttekintése, ellenőrzése, 
aláírás. beszámoltatás a 
feladatokra 
vonatkozóan 

intézményveze
tő, jegyző 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

Leltározás elvégzése, 
leltárfelvételi ív kitöltése 

dokumentumok egyéb 
eszközök előkészítése 

 
leltározást 
vezetők 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
leltározás, ellenőrzés, 
dokumentálás 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 

 
leltári dokumentumok 
ellenőrzése, bizottság 
beszámoltatása, 
aláírások ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
leltározás 
előtt, évi 1 
alkalommal 
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Utóellenőrzés 

 
 
dokumentum előkészítése 

 
leltározást 
vezetők 
 

 
évi 1 
alkalom 

 
dokumentumok 
összehasonlítása, 
elemzés 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
évi 1 
alkalom 

 
beszámoltatás, 
dokumentum 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
évi 1 alkalom 

Végleges eltérések 
okainak meghatározása, 
leltározási jegyzőkönyv 
elkészítése 

 
dokumentumok előkészítése 
jogszabályok áttekintése 

leltározást 
vezetők, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
évi 1 
alkalom 

jogszabályoknak 
megfelelően 
nyomtatványok 
elkészítése, végleges 
eltérések 
dokumentálása 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
évi 1 
alkalom 

 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
évi 1 alkalom 

Intézkedés a hiány-
felesleg rendezésére 

 
jegyzőkönyvek áttekintése 

leltározást 
vezetők 
 

 
évi 1 
alkalom 

 
hiány pótlására 
javaslattétel, 
felesleges tárgyak 
leltárba vétele, 
raktározása 

 
leltározást 
vezetők, 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
évi 1 
alkalom 

 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
évi 1 alkalom 

Leltárfelelősség 
megállapítása 

 
hiányzó eszközlista 
előkészítése 

 
leltározást 
vezetők 
 

 
évi 1 
alkalom 

 
jogszabályoknak 
megfelelően a 
hiányzó eszközök 
felelősének 
realizálása 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
évi 1 
alkalom 

 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
évi 1 alkalom 

Kártérítési felelősség 
megállapítása 

 
jogszabályok áttekintése 

 
leltározást 
vezetők 
 
 

 
évi 1 
alkalom 

 
jogszabályoknak 
megfelelően 
kártérítési felelősség 
megállapítása, 
dokumentálása 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
évi 1 
alkalom 

 
kártérítési felelősség 
dokumentálásának 
ellenőrzése, kártérítés 
megvalósulásának 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
évi 1 alkalom 

Kárrendezésről 
jegyzőkönyv készítése 
 
 
 
 

 
 
jogszabályoknak megfelelően 
a dokumentumok előkészítése 

 
leltározást 
vezetők 
 

 
évi 1 
alkalom 

 
kárrendezési 
dokumentum 
elkészítése, 
továbbítása  

 
pénzügyi 
vezetés 

 
 
évi 1 
alkalom 

 
 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
ellenőrzése 

intézményveze
tő, jegyző 

 
 
évi 1 
alkalommal 

 

ŰRLAPOK KITÖLTÉSE 
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A beszámolóűrlapjainak 
kitöltése az intézményben 
vezetett nyilvántartás 
alapján 

 

 
dokumentumok előkészítése, 
nyilvántartások áttekintése 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
 
aktuálisan 

 
nyomtatvány 
határidőre történő 
kitöltése, továbbítása 

 
pénzügyi 
vezetés 

 
 
aktuálisan 

 
 
beszámoltatás, 
dokumentumok 
áttekintése, aláírás 

 
intézményveze
tő, jegyző 

 
 
aktuálisan 
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7. számú táblázat - Átvett pénzeszközök előirányzatának felhasználásának, teljesítésének ellenőrzési nyomvonala 

 

Átvett pénzeszközök előirányzatának felhasználásának, teljesítésének ellenőrzési nyomvonala 

Munkafolyamat, 
tevékenység 
 
 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, 
eszköze 

Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze Feladat ellátója Határidő Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határidő 

pályázatok 
figyelemmel kísérése 
 
 
 

 
Az egyes 
pályázatok 
figyelésével, 
pályázati 
elképzelésekkel 
kapcsolatos 
elvek, felelősök 
meghatározása 
 
 

 
pályázati TEAM 

 
havonta min 1 
alkalommal 
 
 

 
pályázatokkal 
kapcsolatos 
tevékenység 
figyelemmel kísérése, 
a pályázati javaslatok 
áttekintése, 
 

 
 
pályázati TEAM 
 
 
 
 

 
 
havonta 1 
alkalommal, 
aktuálisan 

 
 
pályázat 
tervezeteinek 
áttekintése, 
jóváhagyása, szóbeli 
beszámoltatás 

pénzügyi 
vezetés, 
polgármester, 
jegyző 

 
 
havonta 
min 1 
alkalommal 

Pályázat elkészítése, 
megküldés 
ellenjegyzésre 

 
adatlapok, 
kiírások 
áttekintése, 
beszerzendő 
anyagok 
áttekintése 
(árajánlat) 
 
 
 

 
pályázati TEAM 
 
 
 
 
 

 
aktuálisan 
 
 
 

 
pályázatok elkészítése, 
ellenjegyzésre 
megküldeni a 
fenntartó részére 

 
pályázati TEAM 
 

 
 
 
aktuálisan 

 
 
másolati 
dokumentáció 
irattározása, 
továbbítás 
ellenőrzése 

pénzügyi 
vezető, 
polgármester, 
jegyző 

 
 
aktuálisan 

átvett pénzeszköz 
felhasználása 
 
 

 
a pályázat 
elnyerését 
követően a 
szerződés 
megküldése 
ellenjegyzésre 

 
pályázati TEAM 

 
aktuálisan 
 

 
átutalt 
pénzfelhasználás 
ütemezése, 
elszámolása 
jogszabályok 
fegyelembevételével 

 
pályázati TEAM 

 
 
 
aktuálisan 

 
számlák analítikus 
nyilvántartásának, 
pályázat 
elszámolásának 
ellenőrzése 
(beszámoló 
megküldése) 

pénzügyi 
vezető, 
polgármester, 
jegyző 

 
 
 
aktuálisan 
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Analitikus könyvelés 

analitikus 
nyilvántartás 

A központi előírás 
miatt kötelező, 
illetve a saját belső 
információigény 
kielégítése céljából 
fontos analitikus 
nyilvántartások 
körének, vezetési 
módjának adott 
évre vonatkozó 
meghatározása, az 
esetleges 
változásokra 
figyelemfelhívás 

 
 
pénzügyi vezetés 

 
évente 1 
alkalommal, az 
adott évi 
tényleges 
könyvelési 
munkák 
megkezdése előtt 

 
az analitikus 
nyilvántartások 
kialakított rendjének 
ellenőrzése a 
nyilvántartásokba való 
betekintésre, azok 
alapossága, 
naprakészsége stb. 
szempontjából 

 
 
pénzügyi vezetés 
 

 
 
havonta 1 
alkalommal 

 
 
szóbeli beszámoltatás 
(szúrópróba szerint) 

pénzügyi 
vezetés, 
polgármester, 
jegyző 

 
A beszámolási 
tevékenységek- 
hez 
kapcsolódóan, 
azok előtt 
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8. számú táblázat - Normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzési nyomvonala 

Normatíva igénylés ellenőrzési nyomvonala 

 
Munkafolyamat, 
tevékenység 
 
 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, 
eszköze 

Feladat ellátója Határidő Módja, 
eszköze 

Feladat ellátója Határidő Módja, 
eszköze 

Feladat 
ellátója 

Határidő 

Adatlapok átvétele  
tájékozódás 

 
fenntartó 

 
tervezés 
megkezdése előtt 

 
konzultáció 

 
intézményvezető 
 

 
tervezés 
megkezdése előtt 

 
irányelvek 
áttekintése 

 
intézményvezető 

tervezés 
megkezdése 
előtt 

A munka előkészítése a feladatban 
résztvevők 
tájékoztatása 

 
intézményvezető 
óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

 
munka megkezdése 
előtt 

 
konzultáció 

 
intézményvezető 
óvodapedagógusok 
óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
 

 
munka megkezdése 
előtt 

 
visszakérdezés 

 
intézményvezető 
óvodavezető 
helyettes,  
bölcsőde- 
vezető 
könyvtár- 
vezető 
konyha-és 
élelmezés- 
vezető 
pénzügyi 
vezetés 
 

 
adatgyűjtés 
előtt 

Statisztikai adatok 
bekérése a 
gyermekvédelmi 
felelőstől, a 
dokumentumok 
érvényességének 
vizsgálata 

 
 
 
adatgyűjtés 

 
gyermekvédelmi felelős 
óvodavezető-helyettes 

 
 
munka megkezdése 
előtt 

 
 
ellenőrzés 

 
 
óvodavezető helyettes 

 
 
 
adatok összesítése 
előtt 

 
 
a belső ellenőrzést 
végző 
óvodapedagógus 
beszámoltatása 

 
 
 
intézményvezető 

 
 
 
adatok 
összesítése 
előtt 

Statisztikai adatok 
bekérése az 
óvodapedagógusoktól 

 
adatgyűjtés 

 
óvodapedagógusok 

 
munka megkezdése 
előtt 

 
munka megkezdése 
előtt 

 
óvodavezető helyettes 
 

 
adatok összesítése 
előtt 

belső hibafeltárást 
végző 
óvodapedagógus 
beszámoltatása 

 
intézményvezető 

 
adatok 
összesítése 
előtt 
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Az előző becsült 
adatokkal és az 
intézmény jövőbeni 
működésével a 
hiányzási mutatókkal 
való összehasonlítás 

 
 
 
adatgyűjtés 

 
 
óvodavezető helyettes 
 
 

 
 
munkalap kitöltése 
előtt 

 
 
konzultáció 

 
 
óvodavezető helyettes 
 

 
 
 
adatlap kitöltése 
előtt 

 
 
az adtok, becsült 
adatok áttekintése, 
átgondolása 

 
 
 
intézményvezető 

 
 
 
kitöltés előtt 

Adatlapok kitöltése  
adatszolgáltatás 

 
óvodavezető helyettes 

adatszolgáltatás 
határideje előtt 
három nap 

kitöltés 
összehasonlítása az 
adatokkal 

óvodavezető helyettes adatszolgáltatás 
előtt három nap 

kitöltött adatlap 
ellenőrzése 

intézményvezető 
gazdasági 
ügyintéző 

kitöltés 

 

 

Normatíva elszámolás nyomvonala 

 

Munkafolyamat 
tevékenység 
 
 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, 
eszköze 

Feladat ellátója Határidő Módja, 
eszköze 

Feladat ellátója Határidő Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határidő 

Fenntartói 
tájékoztatás 

 
tájékozódás 

pénzügyi vezetés  
feladat 
megkezdése 
előtt 

 
konzultáció 

 
intézményvezető 
 

 
feladat megkezdése 
előtt 

 
irányelvek áttekintése 

 
intézményvezető 
pénzügyi vezetés 

 
feladat megkezdése 
előtt 

A munka 
előkészítése 

feladatban 
résztvevők 
tájékoztatása 

 
intézményvezető 

 
munka 
megkezdése 
előtt 

 
konzultáció 

 
intézményvezető 
óvodapedagógusok 

 
munka megkezdése 
előtt 

 
visszakérdezés 

 
intézményvezető 
pénzügyi vezetés 

 
adatgyűjtés előtt 

Statisztikai 
adatok bekérése a 
gyermekvédelmi 
felelőstől, a 
dokumentumok 
érvényességének 
vizsgálata 

 
 
 
 
 
adatgyűjtés 

 
 
 
 
 
gyermekvédelmi felelős 
 

 
 
 
 
munka 
megkezdése 
előtt 

 
 
 
 
 
ellenőrzés 

 
 
 
 
óvodavezető helyettes 
belső hibafeltárást végző 
óvodapedagógus 

 
 
 
 
adatok összesítése 
előtt 

 
 
 
belső hibafeltárást 
végző 
óvodapedagógus 
beszámoltatása 

 
 
 
 
óvodavezető 
helyettes 

 
 
 
 
adatok összesítése előtt 

Statisztikai 
adatok bekérése 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Belső hibafeltárást 
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óvodapedagógu-
soktól 

 
adatgyűjtés 

 
óvodapedagógusok 

munka 
megkezdése 
előtt 

ellenőrzés óvodavezető helyettes 
belső hibafeltárást végző 
óvodapedagógus 

adatok összesítése 
előtt 

végző 
óvodapedagógus 
beszámoltatása 

 
intézményvezető 

 
adatok összesítése előtt 

Adatok 
összesítése 

 
adatgyűjtés 

 
óvodavezető helyettes 

 
munkalap 
kitöltése előtt 

 
 
ellenőrzés 

 
óvodavezető helyettes, 
belső hibafeltárást végző 
óvodapedagógus 
 

 
adatlap kitöltése előtt 

az adatok, 
áttekintése, 
átgondolása, 
konzultáció 

 
intézményvezető 

 
kitöltés előtt 

Adatlapok 
kitöltése 

adatszolgáltat
ás 

 
óvodavezető helyettes 

adat szolgál 
tatás határideje 
előtt 3 nap 

kitöltés 
összehasonlítása 
az adatokkal 

 
óvodavezető helyettes 

 
adatszolgáltatás előtt 
három nap 

 
kitöltött adatlap 
ellenőrzése 

 
intézményvezető 
 

 
kitöltéskor 
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9. számú táblázat - Éves beszámolási tevékenység ellenőrzési nyomvonala 

 

Éves beszámolási tevékenység ellenőrzési nyomvonala 

Munkafolyamat 
tevékenység 
 
 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határid
ő 

Módja, 
eszköze 

Feladat ellátója Határidő Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határidő 

 
 

 

az éves beszámoló 
elkésztésére való 
felkészülés 
 

 
jogszabályok áttekintése, a 
kiadott útmutatók 
megbeszélése 

 
intézmény-
vezetés, 
pénzügyi 
vezetés 

 
éves beszámoló 
előtt 

 
éves beszámolóra 
való felkészültségről 
tájékozódás, 
értekezletek 
megtartása 

 
 intézményvezetés 
pénzügyi vezetés 

 
beszámoló késztése 
előtt szükségszerűen 

 
beszámolási 
tevékenység során 
szóbeli tájékozódás 

 
intézményvezetés 
jegyző 

 
a beszámolási 
tevékenység során 
legalább 2-3 
alkalommal 

az éves beszámoló 
dokumentációjának 
elkészítése 

 
beszámoló tartalmi 
követelményeivel 
kapcsolatos ismeretek 
felfrissítése konzultációval, 
a beszámoló elkészítését 
segítő anyagok 
áttekintésével 

 
 
intézmény-
vezetés, 
pénzügyi 
vezetés 

 
 
beszámoló 
összeállítása előtt 

 
 
beszámoló 
összeállítása során a 
munkapéldányok 
áttekintése 

 
 
intézményvezetés 
pénzügyi vezetés 

 
 
folyamatosan 

 
 
elkészített beszámoló és 
az összeállított 
beszámoló áttekintése 

 
intézményvezetés 
jegyző 

 
beszámoló elkészítését 
követően 

az éves beszámoló 
dokumentációk 
megőrzése, 
megállapítások 
beépítése a rendszerbe 

 
kész dokumentációk 
kezelésére vonatkozó 
utasítás megadása 

 
intézmény- 
vezetés, 
pénzügyi 
vezetés 

 
dokumentációk 
elkészítését 
követően 

 
dokumentáció 
dokumentumtárba 
helyezése, 
elérhetőség 

 
intézményvezetés 
pénzügyi vezetés 
 

 
továbbítás után 

dokumentációk 
tárolásának ellenőrzése, 
folyamatos elérhetőség 
a megállapítások miatti 
korrekcióra tekintettel 

intézményvezetés 
jegyző 

 
alkalomszerűen 
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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (X. 20.) önkormányzati 
rendelete 

Baghy-Szinyei Merse Kúria szolgáltatási díjainak megállapításáról 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Baghy-Szinyei Merse Kúria szolgáltatási díjainak 
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A Baghy-Szinyei Merse Kúria (5465, Cserkeszőlő, Tópart u. 7.) nyitvatartási rendjét a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

2. § 

A Baghy-Szinyei Merse Kúria belépőjegy árait, szolgáltatási díjait, étel és ital árait a rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. október 24-én lép hatályba. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 20. 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző  
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1. melléklet 

A Baghy-Szinyei Merse Kúria nyitvatartási rendje 

NYITVATARTÁS 

Hétfő ZÁRVA 

Kedd ZÁRVA 

Szerda 10:00 - 18:00 

Csütörtök 10:00 - 18:00 

Péntek 10:00 - 18:00 

Szombat 10:00 - 18:00 

Vasárnap 10:00 - 18:00 



3 

2. melléklet 

A Baghy-Szinyei Merse Kúria díjtételei 

1. Belépőjegyek: 
 Belépőjegy típusa Belépőjegy ára (bruttó) 

1 Felnőtt belépőjegy 300, - Ft 

2 Gyermek, diák, nyugdíjas belépőjegy 200, - Ft 

2. Ajándéktárgyak: 
 Termék megnevezése Termék ára (bruttó) 

1 Logós póló 1.200, - Ft 

2 Logós pohár 800, - Ft 

3 Hűtőmágnes 250, - Ft 

4 Toll 150, - Ft 

3. Üdítőitalok: 
 Termék megnevezése Termék ára (bruttó) 

1 Szénsavas üdítők / 0,5 l 500, - Ft 

2 Rostos üdítők / 0,5 l 500, - Ft 

3 Toma / 0,33 l 450, - Ft 

4 Ásványvíz / 0,5 l 300, - Ft 

5 Energia ital / doboz 600, - Ft 

6 Szörp / dl 150, - Ft 

7 Szódavíz / dl 80, - Ft 

4. Borok, borkocsonya, pezsgő: 
 Termék megnevezése Termék ára (bruttó) 

1 Szombati pincészet borok (fehér, rozé, 
vörös) / 1 dl 

200, - Ft 

2 Szombati pincészet borok (fehér, rozé, 
vörös) / 1 palack (7,5 dl) 

1.500, - Ft 

3 Borkocsonya gyümölcsökkel, helyben 
fogyasztva 

800 , - Ft 

4 Borkocsonya gyümölcsökkel üvegben, 
elvitelre 

1.000, - Ft 

5 Forralt bor / dl 300, - Ft 

6 Egyéb minőségi borok (fehér, vörös, rozé) 
1 dl 

400, - Ft 

7 Egyéb minőségi borok (fehér, vörös, rozé) 
1 palack (7,5 dl) 

3.000, - Ft 

8 Pezsgő / üveg 2.500, - Ft 
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5. Kávék: 
 Termék megnevezése Termék ára (bruttó) 

1 Eszpresszó 350, - Ft 

2 Hosszú kávé 380, - Ft 

3 Eszpresszó tejszínnel 410, - Ft 

4 Eszpresszó tejszínhabbal 430, - Ft 

5 Cappuccino 520, - Ft 

6 Forró csoki 520, - Ft 

7 Tejszín / db 60, - Ft 

8 Tejszínhab / adag 80, - Ft 

6. Büfé ételek, desszertek: 
 Termék megnevezése Termék ára (bruttó) 

1 Somlói galuska 900, - Ft 

2 Pite / lepény 500, - Ft 

3 Zsíros kenyér 400, - Ft 

4 Pogácsa 200, - Ft 

7. Csokik: 
 Termék megnevezése Termék ára (bruttó) 

1 Bounty, Snickers, Twix / db 350, - Ft 

2 Sport szelet, Balaton szelet / db 250, - Ft 

3 Chips / csomag 500, - Ft 

4 Mogyoró / db 500, - Ft 

5 Rágó (Orbit, Airwaves drazsés) / db 380, - Ft 

6 Ropi / csomag 240, - Ft 
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez  

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Baghy-Szinyei Merse Kúria 
nyitvatartási rendjét, valamint a belépőjegyek, szolgáltatások díjtételeit, az étel és ital árait 
rendeletben szabályozza. 
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