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I. 
  


A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 161. § 
alapján a jegyző köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről, 
amely a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 


A Hivatalnál előforduló szabálytalanságok kezelésére – figyelembe véve a PM által a 
szabálytalanságok kezeléséhez kiadott útmutatóját – az itt meghatározott eljárásrendet 
kell alkalmazni.  
  


1. Általános rész  
 


1.1. Szabálytalanság fogalma, leírása  


A szabálytalanság fogalma 


Szabálytalanságnak nevezzük a korrigálható mulasztásokat, hiányosságokat, a fegyelmi-, 
büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó 
cselekményeket.  


A szabálytalanság valamely létező szabálytól:  


     - központi jogszabályi rendelkezéstől,  


     - helyi rendelettől,  


     - egyéb belső szabályzattól, utasítástól való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be 
nem tartását jelenti.  


A szabályok be nem tartása adódhat 


      - nem megfelelő cselekményből,  


      - mulasztásból,  


      - hiányosságból.  


A szabálytalanság bekövetkezhet: 


      - az államháztartás működési rendjében, 


      - a Hivatal valamely területén,  


      - a Hivatal valamely feladatellátásában stb.  


 


1.2. A szabálytalanságok típusai  
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A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 


      - a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 


      - a nem szándékosan okozott szabálytalanságokat.  


A szándékosan okozott szabálytalanságok közé az alábbiakat kell sorolni: 


      - félrevezetés,  


      - csalás,  


      - sikkasztás,  


      - megvesztegetés,  


      - szándékosan elvégzett szabálytalan kifizetés.  


A nem szándékosan okozott szabálytalanságok közé kell sorolni a következőket: 


      - figyelmetlenségből elkövetetett szabálytalanság,  


- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó 
szabálytalanság,  


      - hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság,  


      - határidő elmulasztása miatti szabálytalanság.  
  


2. A szabálytalanságok megelőzése  
2.1. A szabálytalanságok megelőzése érdekében működtetett FEUVE rendszer  


A szabálytalanságok megelőzése érdekében a Hivatal a folyamatba épített előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés rendszert működteti. Ennek során kiemelt figyelmet kell 
fordítania a következőkre: 


- a Hivatal megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok folyamatosan 
felülvizsgálatra kerüljenek,  


- a Hivatal a szabályzatok szerint működjön, a működés e tekintetben is 
folyamatosan ellenőrzött legyen, 


- a szabálytalanság esetén történjen intézkedés annak 


- megszüntetésére,- helyesbítésére, korrigálására.  
  


2.2. A szabályozottság biztosítása  


A szabályozottság biztosítása a jegyző feladata. A jegyzőnek kell gondoskodnia – belső 
utasítási rendszerének megfelelően – arról, hogy a Hivatal valamennyi kötelező, illetve a 
működést egyébként segítő belső szabályozással rendelkezzen.  
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A szabályozottság biztosítása nemcsak a szabályzatok rendelkezésre állását jelenti, 
hanem azt is, hogy a szabályok mindig naprakészek, a jogszabályokhoz, illetve a belső 
szervezeti elvárásokhoz igazodóak legyenek, tartalmukban segítséget nyújtsanak a 
Hivatal feladatainak ellátásához, végső soron a hivatal célkitűzés rendszerének 
eléréséhez, megvalósításához.  


A Hivatal működése tekintetében a legfontosabb szabályzatok, utasítások jegyzékét a 
FEUVE szabályzat tartalmazza.  
  


3. A szabálytalanságok kezelési rendje 


3.1. A szabálytalanságok kezelésének fogalma 


A szabálytalanságok kezelése: az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, az intézkedések hatásának nyomon követése, a nyilvántartási 
tevékenység, mely közvetlenül a jegyző feladata.  


3.2. Felelősségi szabályok  


A szabálytalanságok kezelési feladatainak ellátásába a jegyző – a 7. pontban 
meghatározott rendnek megfelelően - más személyeket is bevonhat.  
  


3.3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja  


A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése.  


A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a 
FEUVE rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, az utólagos 
és a vezetői ellenőrzés eszközével a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt 
felmerülése kivédhető legyen. 


A FEUVE rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a belső 
ellenőrzési csoport érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a 
mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényére, okaira, körülményeire, 
illetve a felelősökre.  


A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a belső ellenőrzési csoport ellenőrzési 
tapasztalatokat úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes 
szabályozással, a szabályozás megismertetésével, betartatásával, illetve a közvetlen 
felelősök meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetőek legyenek.  
  


3.4. Általános elvek  


A jegyzőnek (aki egyben felelős a FEUVE rendszer kialakításáért) gondoskodnia kell arról, 
hogy az első szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és 
hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságokat elkerüljék.  


A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítani kell a Hivatal minden tevékenysége 
vonatkozásában. 
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A Hivatal azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok 
előfordulásának kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni. 


A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan feladatokat határoz meg, 
amelyek végrehajtásával a szabálytalanságok kiküszöbölhetők, illetve az okozott kár 
mértéke korlátozható.   
  


3.5. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok  


A szabálytalanságok kezelési rendjébe az alábbi feladatok ellátása tartozik: 


- a szabálytalanságok észlelése,  


- intézkedések, eljárások meghatározása, 


- intézkedések, eljárások nyomon követése, 


- a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések 
nyilvántartása.  
  


3.5.1. A szabálytalanságok észlelése  


A szabálytalanságok észlelése több módon is történhet. Ilyen észlelési pontok, helyzetek 
lehetnek: 


     - a FEUVE rendszerben történő észlelés, ahol a konkrét észlelő lehet 


            - az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, illetve 


            - a Hivatal különböző szintű vezetője,  


      - belső ellenőrzési rendszer,  


      - külső ellenőrző szervezet.  


 


 


A dolgozó által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás 


Ha a Hivatal valamely – nem vezető beosztású – dolgozója észleli a szabálytalanságot, 
akkor a szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége 
keletkezik, melynek az alábbiak szerint kell eleget tennie: 


- értesítenie kell a közvetlen felettesét (osztályvezető, csoportvezető),  


 ha a közvetlen felettese is érintett a szabálytalanságban, akkor a jegyzőt,  
 ha a jegyző is érintett a szabálytalanságban, akkor a polgármestert,  
 ha a polgármester is érintett a szabálytalanságban az Ügyrendi Bizottság elnökét 


kell értesítenie.  
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A dolgozó által értesített személynek meg kell vizsgálnia az észlelés tartalmát, s ha az 
észlelt szabálytalanságot tényleges szabálytalanságnak tartja, akkor az előző 
bekezdésben foglaltak alapján kell eljárnia. 


A tájékoztatás kötelező eleme a szabálytalanság gyanúját alátámasztó adatok, 
bizonylatok, információk csatolása. 


A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy: 


 - mi a szabálytalanság pontos tartalma, 


 - milyen normától való eltérésről van szó, 


 - elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot, 


 - mely területet érinti, 


- van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő túllépése váratlan külső akadály miatt, 
hibás elszámolás informatikai hiba miatt, stb.) 


- a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló, vagy helyszíni ellenőrzés 
következtében merült fel, 


 - korrigálható-e a szabálytalanság, 


- pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a 
visszakövetelésre – amennyiben igen, akkor megtörténtek-e a szükséges 
intézkedések, 


 - kártérítési igény esetében foganatosították-e a megfelelő intézkedéseket. 


Amennyiben nem a folyamatba épített ellenőrzés során észlelnek egy szabálytalanságot, 
azt is meg kell vizsgálni, hogy a folyamatba épített ellenőrzés miért nem tárta fel a 
hiányosságot. Ennek oka lehet pl. a kontroll tevékenységek nem megfelelő szervezése, 
végrehajtásának hiányossága, emberi mulasztás, rendszerhiba, előírások betartásának 
hiánya, stb.  


 


Vezetői szinten észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 


Ha vezetői szinten észlelik a hivatalnál, hogy valamely területen szabálytalanság történt,- 
a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően- az érintett vezetőnek kell a 
szabálytalanságot kivizsgálnia, intézkedést elrendelnie, és szükség esetén az eljárást 
megindítania.  


A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 


Ha a belső ellenőrzés a szervnél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó 
jogszabály – azaz a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet – szerint kell eljárni. 


A jegyzőnek gondoskodnia kell a szabálytalanságok megszüntetése céljából intézkedési 
terv kidolgozásáról és annak végrehajtásáról.  
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Egy szabálytalanság belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az 
alábbiakat: 


- miért nem tárta fel a FEUVE rendszer a szabálytalanságot, és azt lehetővé tevő 
tényezőket, 


- amennyiben a szabálytalanság feltárása megtörtént, az érintett szervezeti 
egység vezetője miért nem tette meg a szükséges intézkedéseket, 


- ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, akkor miért nem érte el a 
kívánt hatást. 


- volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a 
szabálytalanságot. 


A külső ellenőrző szervezet által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 


A külső ellenőrző szervezet által tapasztalt szabálytalanságokat a külső ellenőrző 
szervezetnek az általa készített ellenőrzési jelentésben kell leírnia. Az ellenőrzési jelentés 
alapján a Hivatalnak szintén intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig 
végrehajtania. 


(A külső ellenőrző szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban 
saját maga indítsa meg az eljárást, illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze 
egyes eljárások megindítását.) 


  
 Egyéb külső személy által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 


Amennyiben egyéb külső személy (pl. szerződéses fél, társszervezet, vagy ügyfél) jelzi a 
szabálytalanságot, a szervezeti egység vezetőjének a bejelentést érdemben meg kell 
vizsgálnia. Ezekben az esetekben (a szabálytalanság kivizsgálásának eredményétől 
függően) írásban visszaigazolást kell tenni az észlelő személy felé. 


Egyebekben az eljárás megegyezik a költségvetési szerv munkatársa által észlelt 
szabálytalansági eljárással. 


 


3.5.2. A szabálytalansági vizsgálat lefolytatása 


A jegyző dönt a szabálytalanságok kivizsgálásáról, illetve annak formájáról, valamint 
szükség esetén a szakértői csoport tagjairól.   


A jegyző illetékesség, vagy hatáskör hiánya esetében dönt a szabálytalansági gyanú 
kivizsgálására vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumok az érintett szervezet 
részére történő átadásáról.  


A jegyző a vizsgálatban való részvételre munkatársakat kérhet fel. A döntés 
meghozatalának megkönnyítése érdekében bizottság hozható létre a szervezet 
folyamatait jól ismerő vezetőkből vagy szakértőkből. Indokolt esetben külső szakértőt is 
felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A szakértő írásbeli nyilatkozatot 
tesz, hogy a bizottsági munkája nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.  







8 


A jogkövetkezményekről való döntés nem kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén az 
irodavezető (a szervezeti egység vezető), a többi esetben a jegyző kötelezettsége. 


A szabálytalansági vizsgálat maximális időtartama 10 munkanap. Amennyiben a 
rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt – az 
indok és a javasolt határidő feltüntetésével jeleznie kell a jegyző felé. 


A vizsgálat eredménye lehet:  


a./ annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság, valamint a 
szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetése 


 b./ szabálytalanság megtörténtét megállapító  és intézkedést elrendelő döntés 


 c./ további vizsgálat elrendelése 


A vizsgálatot folytatók intézkedési javaslatot dolgoznak ki a hasonló szabálytalanságok 
elkerülése érdekében.  


3.5.3. Intézkedések, eljárások meghatározása  


A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák 
kijavítása, a hiányosságok pótlása mind-mind intézkedést, illetve valamilyen eljárást tesz 
szükségessé. 


Az intézkedések végrehajtására határidőt kell szabni. 


Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért elsősorban a jegyző 
tartozik felelősséggel, aki e felelősségét megoszthatja más alkalmazottakkal. 


Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 


a) külső szerv bevonását indokoló intézkedések (pl.: feljelentés büntetőügyben, 
szabálysértési ügyben stb.) 


b) Hivatalon belül megoldható intézkedések.  


A Hivatalon belül megoldható intézkedések azok, amelyek nem zárulnak le egyszerűen, 
hanem tényleges, többrétegű feladatellátást indokolnak. 


A Hivatalon belüli intézkedések sora a következő: 


- tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is),  


- a tényállás megállapítása alapot adhat további vizsgálatok megindítására és 
elvégzésére, 


- a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok 
eredményeképpen a szükséges válaszintézkedések meghatározása, 


- a válaszintézkedések hatásának, hatékonyságának áttekintése, majd 


- a megfelelő intézkedés megtétele.  
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A szabályzat 8. pontja tartalmazza az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb 
rendelkezéseit.  


Intézményen belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott 
kárt megtéríteni. A kártérítési kötelezettséget az érintett szervezeti egység vezetője 
valamennyi feltétel és körülmény mérlegelése után a jogszabályokban előírt korlátok közt 
csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetőeljárás megindítására 
okot adó cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás megindítása kötelező, 
valamint a kiemelt jelentőségű szabálytalanságok, mert ott nem csökkenthető a 
kártérítési kötelezettség. 


Az intézmény vezetőjének mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények: 


 kártérítési eljárás, 
 fegyelmi eljárás,  
 szabálysértési eljárás, 
 pénzbeli juttatások további felfüggesztése, ha belső szabályozók másként nem 


rendelkeznek. 


A mérlegelési jogkör az érintett területi egység vezetőjére, pénzbeli juttatás 
felfüggesztése a szervezeti egység vezetőjére átruházható. 


3.5.4. Intézkedések, eljárások nyomon követése  


A jegyzőnek már említett feladata az intézkedések elrendelése, valamint azok megtétele. 


Az adott intézkedést azonban nem elegendő elrendelni és a megtételéről gondoskodni, 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni az elrendelt feladatok végrehajtását, az egyes 
eljárások helyzetét.   


Kiemelt feladat az, hogy az észlelt, feltárt szabálytalanságok ismételt előfordulási 
lehetőségét kiküszöböljék, azaz felderítsék azokat a körülményeket, helyzeteket, 
amelyek hasonló szabálytalanságok előfordulását lehetővé teszik. 


Az ilyen helyezetek kiküszöbölésére a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés 
rendszerében kiemelt hangsúlyt kell fektetni.  


Indokolt esetben a jegyző elrendelheti a feltárt szabálytalansággal kapcsolatos belső 
ellenőrzés végrehajtását is, melynek tapasztalatait közvetlenül felhasználhatja a FEUVE 
rendszer fejlesztése során.  
  


3.5.5. Nyilvántartási feladatok  


A jegyző a szabálytalanságok kezelése során nyilvántartási feladatai keletkeznek. A főbb 
feladatok a következők: 


- a szabálytalanságok észlelésével, a szabálytalanságokkal kapcsolatos tényállás 
tisztázásával, illetve a szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratokról 
naprakész nyilvántartást kell vezetni,  


- a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratokat az egyéb iratoktól 
elkülönített rendszerben külön iktatni kell,  


- nyilván kell tartani a szabálytalanságok kezelése érdekében elrendelt, illetve 
megtett intézkedéseket, valamint az intézkedésekhez kapcsolódó határidőket,  







10 


- a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok 
tekintetében figyelembe kell venni  


a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004.(XII.26.) Korm. Rendelet VII., 
valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális lapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet VIII. 
Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 


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


1. a szabálytalanság típusát (büntető-, szabálysértési-, fegyelmi-, vagy 
kártérítési eljárásra okot adó), 


2. a szabálytalanság rövid leírását, 
3. a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét, 
4. az érintettek számát, beosztását, 
5. az esetleges kármértékét, 
6. a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírását. 


 


 


4. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok során a szabálytalanságok 
megelőzése és kezelése   


 


A Hivatalnál nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok különösen a következők: 


1. a tervezési folyamatok egyes területei,  
2. az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő 


folyamatok, tevékenységek,  
3. a Hivatal belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő 


feladatnak, folyamatnak minősített területek,  
4. a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 


folyamatnak minősített területek.  


4.1. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendje a következő: 


a) megelőzési feladatok 


1. A korábbi évek tapasztalatai alapján - a költségvetési beszámolók adatait is 
figyelembe véve - meg kell keresni a különösen kényes területeket (elsősorban 
olyan területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van); 


2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek 
(pl.: beruházások, rendszeres intézményfinanszírozások) fokozott ellenőrzési 
rendjének meghatározásáról; 
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3. Biztosítani kell egyes – az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a 
megváltozott szabályozások miatt megnőtt jelentőségű – területek fokozott 
ellenőrzését, a szabályosság kontrollálását. 


4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek 
kihatnak a tervezési tevékenységre is. 


b) észlelés 


1. A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell 
érvényesülnie. 


c) intézkedések, eljárások meghatározása 


1. Ha a szabálytalanság központi támogatással kapcsolatos, és a Hivatal számára 
jelentős anyagi kárt okozott, fegyelmi eljárást kell indítani. 


2. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet 
kell felvenni. 


 3. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti 
kapcsolatot, azaz hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a 
tévedést, szabálytalanságot – mivel a tervezési folyamat szabálytalanságai ritkán 
feltételeznek szándékos szabálytalanságot. 


d) intézkedések, eljárások nyomon követése 


1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra 
kerültek-e, a belső szabályozási rendszerbe bekerültek-e a területre vonatkozó 
előírások. 


2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a 
jövőben az adott szabálytalanság ismételt előfordulását.  


e) nyilvántartás 


1. A szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos 
dokumentumot iktatni kell.  


4.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő 
folyamatok, tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendje a következő: 


a) megelőzés 


1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek 
az illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 


2. Gondoskodni kell arról, hogy a Hivatal dolgozói számára ismert eljárásrend 
legyen arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. 
Tisztában kell lenniük az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályaival. 


3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, 
területeiről, feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 
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b) észlelés 


A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell 
érvényesülnie. 


c) intézkedések, eljárások meghatározása 


1. Gondoskodni kell a szükséges felelősségre vonásról, indokolt esetben a 
feljelentések megtételéről. 


2. Kisebb összegű illegális pénzügyi cselekményeknél, különösen ha az nem 
szándékosan történt, törekedni kell arra, hogy a cselekmény pénzügyi 
következményei orvoslásra kerüljenek. (Ennek legcélszerűbb eszköze a 
kártérítésre kötelezés.) 


d) intézkedések, eljárások nyomon követése 


1. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak ellenőrzésére, hogy a hozott 
intézkedések valóban végrehajtásra kerültek-e. 


2. A Hivatal hatáskörén kívül eső ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell kísérni 
a történéseket. 


e) nyilvántartás 


Az általános szabályok szerint történik.  


Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az 
alábbi ismérvek alapján kell meghatározni: 


- az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési 
főösszeghez viszonyított nagyságrendjét kell vizsgálni (azt a százalékot, melytől a 
terület jelentős tételnek számít, a hivatal a vizsgálat során írásban rögzíti), 


- az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának 
vizsgálatával, azaz annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig 
szabályozott, a szabályozást az érintettek megismerték-e, a szabályok betartását 
a tevékenység során ellenőrzik-e, utólag mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a 
területet érintette-e a független belső, illetve külső ellenőrzési tevékenység. Az a 
terület lesz figyelmet érdemlő, mely az ellenőrzés szempontjából a legkevésbé 
lefedett. 


A fenti szempontok együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, 
melyek a legnagyobb figyelmet igénylik.  


4.3. A Hivatal belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő 
feladatnak, folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendje a következő: 


a) a megelőzés során: 


- rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a 
belső szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 
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- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, 
eltérés esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének 
megfelelően gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás 
ellenőrzéséről.  


b) a többi eljárási elem megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 


4.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 
folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok megelőzésének, 
kezelésének eljárásrendje: 


a) a megelőzés keretében  


- a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában 
való teljes végigkísérése történik meg. 


 


Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 


- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 


- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 


- a beruházások pénzügyi lebonyolítása stb. 


A dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követésekor a tényleges ellenőrzési 
feladatok például a következők lehetnek: 


- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,  
- a beszerzés kezdeményezésének ellenőrzése, áttekintése jogosság, 


célszerűség szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:  


- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,  


- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak 
az ellenjegyzése,  


     - az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,  


- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 


- a megrendelés nyilvántartásának ellenőrzése (megfelelő, átlátható 
rendszerben történik-e), 


- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek 
áttekintése,  


- a készlet jellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, 
tárolásának vizsgálata, 


- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes 
ellenőrzése – a feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően,  


- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, 
megalapozottságának áttekintése,  


- az utalvány ellenjegyzésének, szakmai teljesítés igazolásának, ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,  
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- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.   


b) A szabálytalanságok kezelése megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal.  


A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő szabálytalanságok kezelésének rendjét 
indokolt esetben külön, írásban lehet meghatározni.   


5. A jegyző értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása 
érdekében  


 


A jegyző a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy 
alkalommal értékeli a hivatal egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok 
ellátásába más személyeket, különösen a keretgazdákat is bevonja. 


 


 


Az értékelés során át kell tekinteni legalább a következőket: 


- a Hivatalnál, illetve tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a 
FEUVE tevékenység,  


- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő 
rugalmassággal válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 


- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE 
rendszer még nem került kialakításra, 


- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési 
nyomvonalak,  


- a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására kellő figyelmet fordítanak-e.  


A jegyző a FEUVE tevékenységet köteles értékelni  


     - a belső ellenőrzési csoport, valamint 


     - a külső ellenőri szervezet 


megállapításai alapján is.  


 


6. A szabálytalanságok kezelésének belső szervezeti rendje  
 


A jegyző más személyeket is bevonhat a szabálytalanságok kezelési feladataiba, 
beleértve a megelőzési tevékenységet is.  


A jegyző szükség esetén külön utasításban rendelkezhet arról, ha a szabálytalanságok 
kezelésére: 
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- szakértői csoportot kíván bevonni, vagy 


- szabálytalanság kezeléssel foglalkozó felelőst kíván kijelölni.  


A hivatkozott külön rendelkezésben kell rögzíteni a szakértői csoport feladatát, 
hatáskörét. A szabálytalanság kezelésével foglalkozó felelős esetében az utasítás a főbb 
feladatokat is rögzíteni kell azzal, hogy azt az érintett dolgozó munkaköri leírásában is 
szerepeltetni kell.  


 


 


 


 


7. A szabálytalanságok kezelésébe bevont más személyek 


A hivatalnál a szabálytalanság kezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek 
közreműködni – a felelősségi terület meghatározásával: 


Szervezeti egység Terület Közreműködő 
személy  


Beosztása 


Hatósági és 
szervezeti iroda 


Mindenkori Költségvetési Rendelet 
szakfeladatonkénti bevételi és kiadási analitikája 
szerint 


Aljegyző 


Hatósági és 
szervezeti iroda 
 


„ Személyügyi 
szakreferens 


Hatósági és 
szervezeti iroda 
 


„ Közoktatási 
referens 


Pénzügyi iroda „ Irodavezető 


Pénzügyi iroda  Vezető könyvelő 


Pénzügyi iroda „ Költségvetési 
referens 


Pénzügyi iroda „ Adóügyi vezető 


Szociális iroda és 
gyámhivatal 


„ Irodavezető 


Műszaki iroda „ Irodavezető 


Műszaki iroda „ Pályázati referens 


Okmányiroda „ Irodavezető 


Építésügyi Hivatal „ Irodavezető 
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8. Egyes eljárások 
 


A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan, vagy- ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti- 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társdalomra, és amelyre a 
törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Tv. (Be.)6. 
§ (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 
kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. 
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az 
ügyészségnél, vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 1. § (1) szerint szabálysértés az a 
jogellenes tevékenységben, vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet 
törvény, kormányrendelet, vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s 
amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény 
második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési 
hatóság részéről eljáró személy észlelése, vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési 
eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. Tv. rendelkezései 
(elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból 
származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. Tv. (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Tv. (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében a Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 


 


II.  
 


Ellenőrzési nyomvonal 
 
1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma 
 
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 156.§ 
(2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a 
költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett 
leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és 
kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon 
követését és utólagos ellenőrzését. 
 
2. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége 
 
A Hivatal működésében  
Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a 
tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó 
dokumentumokat öleli fel: 
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- a Hivatal működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő 
eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza 
az ellenőrzési pontok (típusok) összességét; 


- kialakításával a Hivatalra jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi 
funkció együttes koordinálására kerül sor; 


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


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


A felelősségi szintek terén 
 - az ellenőrzési nyomvonal 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, a hozzá tartozó felelős, 


 - megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért 
felelős közreműködőkön is múlik. 


A szervezeten belüli együttműködés terén 
 - a különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb 


együttműködés várható az ellenőrzési nyomvonal kialakításától, 
 - az ellenőrzési nyomvonal eljárások, ellenőrzések együttesét jelenti, ami a 


Hivatal teljes gazdálkodását lefedi, a teljes feladatellátására kiterjed, vagyis a 
működtetés javításának fontos eszköze. 


A szervezeti működés terén 
 - a megbízható ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, 


hogy segítségével feltérképezhető a szervezet összes folyamatában rejlő 
működési kockázat, 


 - a hibásan kialakított ellenőrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet 
folyamatainak pontos megismerését, így az ellenőrzési pontok elégtelensége 
vagy átfedések kialakulása működési zavarokhoz vezethet.  


 
 
 
 
3. Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése 
 
A Hivatalműködési folyamatai a Hivatal célkitűzéseinek elérése érdekében kerülnek 
kialakításra, és ezeknek megfelelően kell működtetni a szervezetet. Az ellenőrzési 
nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz kell hozzárendelni. 
Az ellenőrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a Hivatal gazdasági 
tevékenységét jellemző összes folyamatot. A megfelelő irányítási szinten folyó 
szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes- a Hivatalra 
jellemző- tevékenységekről, a résztvevőkről, a felelősségeikről, a pénzügyi 
tranzakciókról, a folyamatot kísérő dokumentumokról.  
Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és a folyamatgazdák 
azonosítása. 
A működési folyamatokat a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd oszthatóságuk 
alapján részfolyamatokká kell bontani. 
Az ellenőrzési pontok kijelölését a működési folyamatok szabályozottságára lehet 
alapozni. 
 
A működési folyamatok pontos és teljes körű meghatározása, a szabályzatokban való 
rögzítése a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és kötelezettsége. 
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4. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott tevékenységcsoportok 
meghatározása 
 
Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapkövetelmény 
olyan tevékenységcsoportok kialakítása, melyek több elemi tevékenységet összefoglalóan 
képesek leírni. 
Figyelembe kell venni a Hivatal többszintű működését, az egyes szintek feladat- és 
funkcióbeli sajátosságait, a szintek között végbemenő pénz, illetve 
dokumentumáramlást, valamint az egymásra hatása esetén a két, vagy több fél közötti 
kapcsolatokat. 
 
A tevékenységcsoportokat az alábbi tagolásban kell kialakítani: 


- pénzügyi, gazdasági folyamatok (tervezés, végrehajtás, beszámolás) a 
Pénzügyminisztérium és a fejezet által kiadott útmutatók alapján, 


- mindazok a szakmai tevékenységi csoportok, melyeknek a fentiekkel kapcsolata 
van. 


 
5. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer 
 
A gazdasági eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban a szervezet felelősségi és 
az információs szintjeit tartalmazza, valamint a kapcsolódásokat, az irányítási és 
ellenőrzési folyamatot. 
A gazdasági eseménycsoportok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető az 
adott szakasz (tevékenység) felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típusa, 
valamint a tevékenység következtében előálló és már a következő feladat inputját 
képező dokumentum jellege.     
 
A táblázat fejlécében az alábbi fogalmakat kell rögzíteni, amelyeket valamennyi esemény 
leírásánál egységesen kell használni: 
 1. sorszám 
 2. tevékenység/feladat 
 3. jogszabályalap 
 4. előkészítés 
  5. keletkező dokumentum 
 6. felelős(ellenőrzési pont)/kötelezettségvállaló 
 7. határidő 
 8. utalványozás/ellenjegyzés 
 9. pénzügyi teljesítés 
 10. dokumentum elhelyezése 
 11. könyvvezetésben való megjelenés 
 
A táblarendszer az egyes gazdasági 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, amelyeket az adott folyamat 
használ és az ezekért való felelősségeket. 
Nem minden esemény, folyamat esetében értelmezhető a fejléc valamennyi rovata, ezért 
adott folyamat tekintetében a folyamatra vonatkozó rovatokat kell kitölteni, a nem 
jellemző rovat üresen marad. 
A táblarendszerben a költségvetési szervet érintő belső szabályzatokra, SZMSZ-re való 
hivatkozást, speciális jogszabályokat fontos feljegyezni, emellett az Áht.-ra és az Ámr.-re 
is szükséges hivatkozni. 
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6. Záró rendelkezések 
Az ellenőrzési nyomvonalat a Hivatal gazdálkodásának, működési sajátosságainak 
figyelembe vételével kell kialakítani. Ezután pedig évente felül kell vizsgálni, aktualizálni 
kell a már érvényben lévő ellenőrzési nyomvonalakat. 
 
A Hivatal vezetőjének irányítása alatt álló valamennyi szervezeti egység vezetője felelős 
a jelen szabályozásnak megfelelő ellenőrzési nyomvonal kialakításáért. 
 
A Hivatal ellenőrzési nyomvonalának táblarendszerét az 1. számú táblázat tartalmazza.  
 


 
III. 


  
A belső ellenőrzési kötelezettség,  


a belső ellenőrzést végző személy/szervezet 
 jogállásának, feladatának meghatározása 


 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 
4. § (2) bekezdése alapján a szerv az alábbiak szerint rendelkezik a belső ellenőrzési 
kötelezettségről, a belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, feladatának 
meghatározásáról. 
 
 
1. A belső ellenőrzési kötelezettség 
 
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, valamint az 
elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve által meghatározott előírások szerinti belső 
ellenőrzésről. 
 
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási 
törvényben meghatározottak szerint – a költségvetési szerv vezetője köteles 
gondoskodni. 
 
 
 
2. A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása 
 
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét 


- a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi,  
- jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.  


 
Helyi önkormányzatok esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényben foglaltak az irányadóak. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális 
(feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 


a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és a soron 
kívüli ellenőrzések figyelembevételével, 
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, 
e) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 


nem vonható be. 
 
A belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát a belső 
ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
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A belső ellenőrzést végző személy feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az 
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 
- bármely helyiségébe beléphet (figyelembe véve a biztonsági előírásokat és a 


munkarendet)  
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi  


- irathoz,  
- adathoz és  
- informatikai rendszerhez (az adat- és titokvédelmi előírások betartásával)  


- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől, és bármely alkalmazottjától 
írásban vagy szóban információt kérhet 


- az ellenőrzött szerv működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben más 
szervektől információt kérhet 


- a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezheti. 
 
 


3. Az ellátandó feladatok 
 
3.1. A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések 
 
A belső ellenőrzési tevékenység során 


- szabályszerűségi,  
- pénzügyi,  
- rendszer ellenőrzéseket és 
- teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve  
- informatikai rendszerellenőrzéseket, kell végezni.  


 
 
3.2. A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei 
 
A belső ellenőrzést végző személy munkáját 


- a vonatkozó jogszabályok,  
- a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és  
- nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá 
- a Belső ellenőrzési kézikönyv  


szerint végzi. 
 
 
 
 
 
 
4. A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formája 
 
A költségvetési szerv a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formákban 
szervezheti meg: 
 - független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel), 
 - független belső ellenőr foglalkoztatása, 
  - független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása, 
 - független belső ellenőri feladatok külső szolgáltató bevonásával történő ellátása. 


 
A Városi Polgármesteri Hivatal a fent ismertetett lehetőségek közül az alábbi ellátási 
formát határozza meg: 
Független belső ellenőrzési feladatok társulásban való ellátása. 
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V. 
 


Táblázatok, folyamatábrák, mellékletek 
 
Táblázatok 
 1. számú táblázat 
  Az ellenőrzési nyomvonal (táblarendszer) 
Folyamatábrák 
 1. számú folyamatábra  
  A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalról 
 2. számú folyamatábra 
  A végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalról 
 3. számú folyamatábra 
  Az ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalról 
 
  







1. számú táblázat Ellenőrzési nyomvonal táblarendszer  
 
ssz. tevékenység jogszabály, 


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum


előkészítés 
és felelős1 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


1. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS 
1.1 gazdasági 


program 
készítése 


1990. évi. 
LXV. tv. 
HTV 


ciklusidőre 
szóló 
gazdasági 
program 
összeállítása 


polgár-        
mester 
Képviselő-
testület  


aláírás: 
polgármest
er, jegyző 


képviselő-
testület 
alakuló 
ülését követő
6 hónap 


- - 


irattár 
Hatósági Iroda 
weblap - 


felmérés: az 
Önk. számára 
elérhető for- 
rásokról, 
kimutatás: a 
jogosultság 
alapján elér-
hető források-
ról, intézmé-
nyek és 
szervezeti  
egységek 
feladatairól 


Pénzügyi 
iroda 
 
felelős: 
iroda-
vezető 


az adatok 
felülvizsgá- 
lata, egyez-
tetés 
 
felelős: 
Pénzügyi 
iroda 
vezetője 
Polgármes-
ter 


folyamatos 


- - 


Pénzügyi iroda 
 


- 


a koncepció 
elkészítése, 
bizottságok 
véleménye-
zése; 
előterjesztés 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: 
iroda-
vezető 


tartalom 
felül-
vizsgálata, 
aláírás 
polgármest
er, jegyző 


XI. 30. 
(választá- 


sok évé-ben: 
XII.15.) - - 


Pénzügyi iroda 
Hatósági Iroda 
Irattár - 


1.2 költségvetési 
koncepció 
készítése 


1990. évi. 
LXV. tv. 
1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. Rend.  
Pénzügy-
minisztériumi 
irányelvek 
SZMSZ 
gazdasági 
program 


az előterjesz-
tés  megtár-
gyalása, 
KT határozat  
megalkotása 


Képviselő-
testület 


a határozat 
aláírása 
felelős: 
polgármest
er, jegyző 


XI. 30. 
(választá- 
sok évé-


ben:XII.15.) 
- - 


irattár 
Hatósági Iroda 
weblap - 


                                           
1 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 
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ssz. tevékenység jogszabály


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős2 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


1.3 költségvetési 
rendelet-
tervezet 
készítése 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. 
Rend.  
SZMSZ 
KT 
határozat 


a rendeletter-
vezet írásba 
foglalt egyezte-
tése intézmény 
vezetőkkel, 
bizottságokkal, 
könyvvizsgálói 
jelentés 
csatolása; 
előterjesztés 


Pénzügyi 
iroda 
 
felelős: iroda-
vezető 
könyvvizs-
gáló 


az előter-
jesztés 
felülvizsgá-
lata, aláírás
felelős: 
polgármes-
ter, jegyző 


II.15. 
( költség-


vetési törvény 
kihirdetése + 
45 nap, ha a 
költségvetési 
törvény kihir-
detése a költ-
ségvetési év-
ben történik) 


- - 


Pénzügyi Iroda 
Hatósági Iroda 
 


- 


1.4 költségvetési 
rendelet 
alkotás 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
SZMSZ 


jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelő költ-
ségvetési ren-
delet megalko-
tása  


Képviselő-
testület 


aláírás: 
polgármes-
ter, jegyző 
véleménye-
zés: könyv-
vizsgáló 


II.15. 
( költség-


vetési törvény 
kihirdetése + 
45 nap, ha a 
költségvetési 
törvény kihir-
detése a költ-
ségvetési év-
ben történik) 


- - 


irattár 
Hatósági Iroda 
weblap 
Pénzügyi Iroda 


- 


1.5 költségvetési 
rendelet 
megküldése 
a költségve-
tési szervek 
részére 


292/2009. 
Korm. R.  
SZMSZ 


intézmények 
tájékoztatása 
az elfogadott 
költségvetési 
rendeletben 
foglaltakról 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: iroda-
vezető 


aláírás: 
jegyző 


a rendelet 
elfogadása 
+ 15 nap - - 


irattár 
Hatósági Iroda 
Pénzügyi iroda - 


1.6 elemi 
költségvetés 
készítése, 
megküldése 
a MÁK Terü-
leti Igazga-
tóságához 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. R.  
SZMSZ 


megfelelő 
nyom-
tatványgarnitúr
a kitöltése, 
számítógépes 
programmal 
készített 
adathordozó 


Pénzügyi 
iroda 
 
felelős: 
irodavezető 


leadás előtt 
a doku-
mentum 
aláírása: 
polgármes-
ter, jegyző 


költségve- 
tési rende-
lettervezet 
beterjesz-


tése 
+ 30 nap 


- - 


irattár 
Pénzügyi Iroda 


előirányza-
tok nyilván-
tartása 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős3 


ellenőrzési pont 
és felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


2. ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA 
javaslat 
kidolgozása a  
döntés 
előkészítéséhez 


szervezeti 
egységek 
felelősök: 
vezetők 


engedélyezés, 
aláírás: 
polgármester 


folyamatos 


- - 
irattár 
szervezeti 
egységek - 


képviselő-
testület tájé- 
koztatása az 
engedélyezésről,
előterjesztés 


előterjesztő: 
polgármester 


véleményezés: 
Pénzügyi 
Ellenőrző 
Bizottság 


KT soron 
következő 
ülése előtt 
8 nappal 


- - 


irattár 


- 


költségvetési 
rendelet 
módosítása 


Képviselő-
testület 


rendeletmódosítás 
aláírása: 
polgármester, 
jegyző 


KT soron 
következő 
ülése - - 


irattár  
Pénzügyi 
Iroda 
weblap 


- 


2.1 előirányzatok 
módosítása 
átruházott 
hatáskörben  
( meghatáro-
zott célú 
előirányzatok, 
központi 
pótelőiány-
zatok, 
pályázaton 
elnyert 
összegek) 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
SZMSZ 
költségvetési 
rendelet 


a jóváhagyott 
módosítás 
könyvelése 


Pénzügyi 
Osztály: 
könyvelő 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


rendelet-
módosítást 
követően 


- - 
Pénzügyi 
Iroda 
 


előirányzat 
módosítás 
rögzítése 


javaslatok 
kidolgozása 


szervezeti 
egységek 
felelősök: 
vezetők 


felülvizsgálat, 
aláírás:  
polgármester 


KT soron 
következő 
ülése előtt 
8 nappal 


- - 
irattár 
szervezeti 
egységek - 


előterjesztés 
készítése 


Pénzügyi 
osztály 
felelős: 
irodavezető 


véleményezés: 
Pénzügyi 
Ellenőrző 
Bizottság 


KT soron 
következő 
ülése előtt 
8 nappal  


- - 
irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 


- 


költségvetési 
rendelet 
módosítása 


Képviselő-
testület 


rendeletmódosítás 
aláírása: 
polgármester, 
jegyző 


KT soron 
következő 
ülése - - 


Hatósági 
iroda 
Pénzügyi 
Iroda 
weblap 


- 


2.2 testületi 
döntést 
igénylő elő-
irányzat 
módosítás 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
SZMSZ 


a jóváhagyott 
módosítás 
könyvelése 


Pénzügyi 
Osztály: 
könyvelő 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


rendelet-
módosítást 
követően 


- - 
Pénzügyi 
Iroda 
 


előirányzat 
módosítás 
rögzítése 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős 


ellenőrzési 
pont és felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


Pénzü-
gyi 


teljesí-
tés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


3. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS 
3.1 Költségvetési támogatások 


a költségvetés 
tervezése során 
megállapított 
költségvetési 
forrásokról 
igénylési 
dokumentum 
kiállítása és 
megküldése 
MÁK Területi 
Igazgatósághoz 


Pénzügyi 
Iroda 
 
felelős: 
Irodavezető 


a dokumentum 
cégszerű 
aláírása 
felelős: polgár-
mester jegyző 


MÁK 
tájékoztató 
 alapján 


- - 


irattár 
Pénzügyi Iroda 
 


- 


a.) 
támogatások 
igénylése 
(normatív 
állami 
hozzájárulások
, átengedett 
Szja, egyéb 
kötött célú 
állami 
támogatás) 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm.R.  
Költségve-
tési törvény, 
PM-BM 
tájékoztató 


év közben törté-
nő változások 
miatt szükséges 
lemondó vagy 
pótlólagos 
igénylő nyilat-
kozat készítése 
és megküldése 
MÁK részére 


Pénzügyi 
Osztály  
 
felelős: 
irodavezető 


a nyilatkozat 
cégszerű 
aláírása 
felelős: polgár-
mester jegyző 


ÁHT-ban 
foglaltak 
szerint 
(64.§ (5) 
bek.) - - 


irattár 
Pénzügyi Iroda 
 


Előirányza-
tok 
módosítása
, nyilvántar-
tása 


3.1.1 


b.) (címzett és 
céltámogatáso
k, céljellegű 
decentralizált 
támogatások) 


1990. évi 
LXV. tv. 
1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
Költségvetési 
tv., PM-BM 
tájékoztató 


az igényelhető 
támogatások 
figyelemmel 
követése, 
pályázatok 
előkészítése 


Műszaki 
Iroda 
felelős: 
irodavezető 


pályázatok 
felülvizsgálata, 
aláírás 
felelős: polgár-
mester jegyző 


pályázati 
kiírásban 
foglaltak 
szerint 


- - 


irattár  
Műszaki Iroda 
 


- 


3.1.2 elszámolás a 
költségvetési 
támogatások
kal 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
2927/2009. 
Korm. R. 
PM-BM 
rendelet, 
MÁK 
tájékoztató 


a tényleges 
feladatmutatók 
alapján elszá-
molás a 
zárszámadás 
keretében 


a zárszámadás előírásai szerint 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős4 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


Dokumen- 
tum 


elhelyezé-
se 


főkönyvi 
könyvelés 


3.2 SAJÁT BEVÉTELEK 
helyi adók 
bevezetése, 
adók 
mértékének 
megállapítása, 
rendeletalkotás 


Pénzügyi 
Iroda: 
adócsoport 
PÜEB 


rendelet-
alkotás 
felelős: 
Képviselő-
testület 
aláírás: 
jegyző, 
polgármester 


hatályos 
jogszabályok 
szerint 


- - 


irattár előirányzatok 
nyilvántartása 


helyi adók 
beszedése, 
értesítések 
kiküldése 


adócsoport Pénzügyi 
Iroda 
vezetője 


I.félév:III.15  
II.félév:IX.15. - - 


Pénzügyi 
Iroda - 


3.21 helyi adókkal 
kapcsolatos 
intézkedések 
(építményadó,  
iparűzési adó, 
idegenforgalmi 
adó, gépjármű 
adó) 


1990. évi 
LXV. tv. 
1991. évi XX. 
tv. 
2003. évi 
XCII. tv 
Önkormány-
zati rendele-
tek 


befizetett adók 
lekönyvelése 


felelős: 
adóügyi-
pénzügyi 
ügyintézők 


egyeztetés a 
banki 
kivonatokkal, 
adóprogram 
adataival 


folyamatos, 
negyedéves 
zárás  - 


készpénz-
befizetés, 
átutalás 


Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai és 
adólista 
alapján, 


szerződés 
alapján számlák 
kiállítása  


előkészítés: 
ügyintéző 


Szerződés 
aláírása: 
polgármester 
Számla 
aláírás: 
könyvelő 


szerződés 
szerint 


- - 


Pénzügyi 
Iroda 


követelések 
nyilvántartása 


3.22 Saját 
tevékenység-
ből származó 
bevételek 
(bérleti díj, 
osztalék,  
térítési díj,stb.) 


1990. évi 
LXV. Tv. 
1992. évi 
XXXVIII. tv. 
SZMSZ 
Önköltség 
számítási 
szabályzat 


befolyt 
bevételek 
könyvelése 


felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


Pénzügyi 
irodavezető 


pü.teljesítés 
igazolását 
követően 


- 
készpénz-
befizetés, 
átutalás 


Pénzügyi 
Iroda 


pü. teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


 
 
 
 
 


      


 


   


                                           
4 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 







27 


ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős5 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


Dokumen-
tum 


elhelyezé-
se 


főkönyvi 
könyvelés 


pályázatok, 
megálla-
podások, 
szerződések 
előkészítése 


érintett 
irodák 
felelős: 
irodavezető 


felülvizsgálat, 
jóváhagyás 
aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


folyamatos 


- - 


érintett 
irodák, 
Pénzügyi 
Iroda 


előirányzatok 
módosítása 


3.23 átvett 
pénzeszkö-
zök 


1990. évi 
LXV. Tv. 
1992. évi 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R. 
249/2000. 
Korm. R. 


befolyt össze-
gek könyvelé-
se, érintett 
irodák értesítése 


Pénzügyi 
Osztály 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


bevételekkel 
kapcsolatos 
jogkörök 
alapján 


pénzügyi 
teljesítés 
igazolását 
követően 


- 


átutalás Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


átmenetileg 
szabad pénz-
eszközök 
lekötése 


javaslat 
kidolgozása: 
Pénzügyi 
Iroda 
felelős: 
Irodavezető  


felülvizsgálat, 
jóváhagyás: 
polgármester 


folyamatos SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi 
Osztály 


főkönyvi 
számlák közti 
átvezetés 


3.2.4 Kamat-
bevételek 1992.évi 


XXXVIII. Tv. 
217/1998. 
Korm. R. 
249/2000. 
Korm. R 
Költségvetési 
rendelet 
SZMSZ 


kamatbevétel 
realizálása a 
lejáratkor 


Pénzügyi 
Osztály: 
könyvelő 
felelős: 
Irodavezető 


bevételekkel 
kapcsolatos 
jogkörök 
gyakorlása 


pénzügyi 
teljesítésről 
szóló értesítés 
beérkezését 
követően 


- 


Pénz-
intézeti 
utalás 


Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.2.5 Tárgyi 
eszköz 
értékesítés 


1992.évi 
XXXVIII. Tv. 
2000.évi 
C.tv. 
249/2000 
Korm.R. 
SZMSZ 
Vagyon rend. 


Selejtezési 
szabályzat 


 
vagyontárgyak  
hasznosítása 


Pénzügyi 
bizottság, 
selejtezési 
bizottság 


Rendelet, v. 
szabályzat 
szerint 


Rendelet 
szerint v. 
kezdemé-
nyezéstől 
számított 30 
nap - 


átutalás 
vagy 
készpénz 
befizetés 


irattár bizonylatok 
alapján; 
kivezetés 
analitikus és 
főkönyvi 
számlákról  
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Ssz. tevékenység jogszabály, 


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős6 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


3.3 HITELFELVÉTEL / HITELTÖRLESZTÉS 
szükség esetén 
javaslat 
kidolgozása 
hitelfelvételre 


Pénzügyi 
Iroda 
felelős: 
irodavezető 


döntés 
meghozatala:
polgármester 
vagy 
képviselő-
testület 


folyamatos 


- - 


Pénzügyi 
Iroda 


- 


ajánlatkérés/ 
közbeszerzési 
eljárás  
indítása 


az eljárás lefolytatása közb 
szerint 


a döntést 
követően - - 


Pénzügyi 
Iroda - 


hitelintézet 
kiválasztása, 
szerződéskötés


előkészítés: 
Pénzügyi 
Iroda 


a szerződés 
aláírása: 
polgármester 


a döntés 
szerint 


SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


- 


Pénzügyi 
Iroda 


hitelintézet 
kiválasztása, 
szerződéskötés 


3.3.1 hitelfelvétel 1990.évi 
LXV. tv. 
1991.évi 
XX. tv. 
292/2009. 
Korm. R. 
Költségve-
tési  rende-
let 
SZMSZ 


folyósított hitel 
könyvelése 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
pénzügyi 
irodavezető 


a folyósítás-
ról szóló 
értesítés 
beérkezését 
követően 


bevételekkel 
kapcsolatos 
gazdálkodási 
jogkörök 
SZMSZ 
szerint 


hitelintézet 
utalása 


Pénzügyi 
Iroda 


folyósított hitel 
könyvelése 


3.3.2 hiteltörlesztés mint 3.3.1 
pontban 


hitel törlesztése 
a 
szerződésben 
rögzítettek 
alapján 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
pénzügyi 
irodavezető 


szerződés 
szerint 


SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős7 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


3.4. SZEMÉLYI KIADÁSOK és JÁRULÉKOK 
3.4.1 személyi 


juttatások 
tervezése 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
1992. évi 
XXII. tv. 
1992. évi 
XXIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
 


rendszeres és 
nem rendszeres  
személyi jutta-
tási és létszám 
előirányzat 
tervezése, 
tényadatok 
számbavétele, 
elemi 
költségvetés 


Előkészítés: 
Pü. Ügyintéző 
és  
Humánpolitikai 
ügyintéző 
Felelős: 
Pénzügyi 
irodavezető 


jóváhagyás: 
Képviselő-
testület 


II. 28. 


- - 


irattár 
Pénzügyi 
Iroda 


előirány-
zatok 
nyilván-
tartása 


munkaviszonnyal 
kapcsolatos 
okmányok 
naprakész 
nyilvántartása 


Hatósági Iroda 
felelős: 
humánpolitikai 
ügyintéző 


munkáltatói 
jogkör 
gyakorlása: 
jegyző 


folyamatos 


- - 


Hatósági 
Iroda 


- 


3.4.2 rendszeres 
személyi 
juttatások 


1992. évi 
XXII. tv. 
1992. évi. 
XXIII. tv. 
1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
1995. évi 
CXVII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
SZMSZ, 
Egységes 
Közszolgálati 
Szabályzat 


rendszeres sze-
mélyi juttatások 
számfejtése, 
járulékok 
megállapítása, 
átutalások, 
jövedelem-
igazolások 
készítése 


Pénzügyi 
Iroda 
 felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


havonta SZMSZ 
szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalások Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.4.3 nem 
rendszeres 
személyi 
juttatások 


Ktv. 
Kjt. 
 1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. r.  
EKSZ 


értesítés készíté-
se munkavég-
zéshez kapcs. 
juttatásokról, 
jutalom és egyéb 
külön juttatá-
sokról, egységes 
juttatásokról  


Hatósági 
Iroda,  
Pénzügyi 
Iroda 
ügyintézők 


jóváhagyás: 
jegyző 


folyamatos; 
hatályos 
jogszabályok 
és EKSZ 
szerint - - 


Hatósági 
Iroda,  
Pénzügyi 
Iroda - 
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ssz
. 


tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős8 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


feltételekhez 
kötött juttatá-
sok: jogosult-
ság megállapí-
tása 


Hatósági 
Iroda 
Humánpol. 
ügyintéző 


jóváhagyás: 
jegyző v. 
polgármester 


folyamatos 


- - 


irattár 
Pénzügyi Iroda 


 


Kötelezett-
ség-vállalás 
rögzítése 


kérelem alapján 
adható eseti 
juttatások: 
kérelem 
elbírálása 


kérelem 
benyújtása 
felelős: 
kérelmező 


kérelem 
elbírálása 
jegyző v. 
polgármester 
 


kérelem 
benyújtása 
alapján 


jóváhagyása: 
jegyző v. 


polgármester 
- 


irattár, 
Pénzügyi 
Iroda, 
kérelmező 
 


Kötelezett-
ség-vállalás 
rögzítése 


3.43 nem 
rendszeres 
személyi 
juttatások 


Ktv. 
Kjt. 
1992. évi 
XXII. tv. 
1992. évi. 
XXIII. tv. 
1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  
EKSZ jóváhagyott 


juttatások 
számfejtése, 
utalása 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


jóváhagyás
ban 
foglaltak 
szerint 


SZMSZ szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


Átutalás, 
készpénz 
kifizetés 


irattár 
Pénzügyi Iroda 
 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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ssz 


tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős9 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


megbízási 
szerződés 
készítése az 
adott munkára 


igénylő szer-
vezeti 
egység 
felelős: 
Irodavezető 


indokoltság 
felülvizsgálat 
aláírás: 
jegyző 
polgármester 


a felmerült 
igény 
függvényéb
en 


- - 


irattár, 
Pénzügyi 
Iroda, 
megbízott 


kötelezetts
ég-vállalás 
rögzítése 


külső személyi 
juttatások: 
a.)állományba
n lévők megbí-
zási díja 
munkakörön 
kívüli munkáért 


1992. évi 
XXII. tv. 
1992. évi. 
XXIII. tv. 
292/2009. 
Korm. R.  juttatások 


számfejtése és 
kifizetése a 
szerződés  
alapján 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős. 
pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


szerződésb
en foglaltak 
szerint 


SZMSZ szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


Átutalás, 
készpénz 
kifizetés 


irattár, 
Pénzügyi Iroda 
 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


képviselő-
testület által 
meghatározott 
tiszteletdíjak 
számfejtése, 
utalása 


Pénzügyi 
Osztály 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


KT rendelet 
szerint 


SZMSZ szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás irattár, 
Pénzügyi Iroda 
 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.44 


b.)állományba 
nem tartozók 
személyi 
juttatásai 
(tiszteletdíjak, 
megbízási díjak) 


292/2009. 
Korm. R. 


szükség esetén 
külső 
közreműködő 
bevonása, 
szerződéskötés  


igénylő 
szervezeti 
egység 
felelős: 
irodavezető 


indokoltság 
felülvizsgálat, 
jóváhagyás, 
aláírás: 
jegyző 
polgármester  


a felmerült 
igénytől 
függően - - 


irattár, igénylő 
szervezeti 
egység 
Pénzügyi Iroda 


kötelezetts
ég-vállalás 
rögzítése 


3.44 b.)állományba 
nem tartozók 
személyi 
juttatásai 


292/2009. 
Korm. R. 


juttatások 
számfejtése és 
kifizetése a 
szerződés  
alapján 


pénzügyi 
ügyintéző 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


szerződésben 
foglaltak 
szerint 


SZMSZ 
szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


Átutalás, 
készpénz 
kifizetés 


irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.45 adatszolgál-
tatás 


1992. évi. 
XXXVIII. tv.  
292/2009. 
Korm. R. 


Jelentés 
küldése a MÁK 
Területi 
Igazgatóságnak 


Pénzügyi 
Iroda 
felelős: 
jelentőfelelős 


Tartalmi, 
formai 
Pénzügyi 
Irodavezető 


utalványozást 
és 
ellenjegyzést 
követően 


- - 
irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 


- 


Ssz tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


előkészítés 
és felelős10 


ellenőrzési 
pont és 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentu
m 


főkönyvi 
könyvelés 
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. dokumentum felelős elhelyezése 
3.46 személyi 


juttatásokat 
terhelő 
levonások  


1995. évi 
CXVII. tv. 
1997.évi 
LXXX. tv.  
1991.évi IV. 
tv. 


Illetmény 
számfejtési 
lapok, MÁK 
kimutatás  
 


MÁK 
ügyintéző 
 


MÁK 
ügyintéző 
 


Bevallást 
követő hónap jegyző vagy 


polgármester, 
pénzügyi 


irodavezető 


Tárgyhó-
napot 
követő 


hó 20-ig 


Pénzügyi iroda MÁK 
kivonat, 
bérfeladás 
alapján 
 


3.47 
 


Munkaadókat 
terhelő 
járulékok 


1997. évi 
LXXX. Tv. 
1998. évi 
LXVI. Tv. 


Illetmény 
számfejtési 
lapok, MÁK 
kimutatás  
 
 


MÁK 
ügyintéző 
 


MÁK 
ügyintéző 
 


Bevallást 
követő hónap jegyző vagy 


polgármester, 
pénzügyi 


irodavezető 


Tárgyhó-
napot 
követő 


hó 20-ig 


Pénzügyi 
iroda 


MÁK 
kivonat, 
bérfeladás 
alapján 
 


3.48 
 


munkáltatói 
kölcsön 


1992. évi 
XXII. tv. 
1992. évi. 
XXIII. tv. 
EKSZ 


kérelmek 
benyújtása, 
megállapodás 
előkészítése 


kérelmező engedélyező: 
jegyző 


folyamatos 


- - 


kérelmező 
Hatósági 
Iroda 
irattár 


Kötelezett- 
ség vállalás 
rögzítése 


  
munkáltatói 
kölcsön 


Ua. jóváhagyott 
összeg 
folyósítása 


pénzügyi 
ügyintéző 


pénzügyi 
ügyintéző 


megállapodás
ban foglaltak 
szerint 


SZMSZ 
szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás - pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
és felelős11 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


3.5 DOLOGI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 
igények 
felmérése, 
ezekről lista 
összeállítása 


valamennyi 
alkalmazott  
felelősök: 
irodavezetők 


listák 
felülvizsgálata, 
összesítése 
felelős: 
pénzügyi 
irodavezető 


jegyző 
rendelkezé-
se alapján - - 


szervezeti 
egységek 


- 


3.51 irodaszerek, 
nyomtatvá-
nyok 
beszerzése 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. R. 
249/2000. 
Korm. R. 
SZMSZ  összesítés, 


megrendelés, 
beszerzés 


pénzügyii 
iroda 
felelős: 
irodavezető 


felülvizsgálat, 
engedélyezés: 
polgármester 


folyamatos SZMSZ sze-
rint: gazdál-
kodási jogkö-
rök gyakorlása 


készpénz-
fizetés 
vagy 
átutalás 


 Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


igényfelmérés 
megrendelé- 
sek készítése 


szervezeti 
egységek 
munkatársai 


jóváhagyás 
felelős: 
irodavezetők 


megrendelé
-sek függ-
vényében 


- 
 


- 
megrendelő 
szervezeti 
egység 


- 
3.52 könyv, 


folyóirat és 
egyéb 
információ-
hordozó 
beszerzése 


217/1998. 
Korm. R. 
SZMSZ 


megrendelt 
anyagok 
átvétele, 
számlák 
kiegyenlítése 


szervezeti 
egységek 
felelős: 
megrendelést  
készítő 


szakmai 
leigazolás 
felelős. 
szabályzat 
szerint 


számlán 
szereplő 
határidő 
szerint 


SZMSZ szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás a 
fizetési  
határidő 
alapján 


Pénzügyi 
Iroda 
megrendelő 
szervezeti 
egység 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


igénylések 
alapján elosz-
tási terv 
összeállítása 


igénylések 
nyilvántartása 
felelős: 
titkársági 
referens 


engedélyezés: 
polgármester 


folyamatos 


- - 


Titkárság 


- 


menetlevelek 
vezetése 


felelős: 
g.k.vezető  


Műszaki 
Irodavezető 


folyamatos - - Pénzügyi 
Iroda - 


3.53 gépjármű 
üzemeltetési 
kiadások 


217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ 


gépjármű 
fenntartásával 
kapcsolatos 
termékek és 
szolgáltatások 
igénybevétele 


felelős: 
gépkocsi -
vezető 
költségelszá-
molás: pénz-
ügyi ügyintéző 


jóváhagyás 
számlák 
felülvizsgálata 
felelős: 
műszaki 
irodavezető 


szükség 
szerint 


SZMSZ szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


készpénz-
fizetés 
vagy 
átutalás a 
fizetési 
határidő 
alapján 


Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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Ssz. tevékenység jogszabály
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és 
felelős12 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


kimutatás 
készítése a 
vezetékes 
telefondíjakról 
személyenként 
a kódok 
alapján 


Pénzügyi  
Iroda 
felelős: 
irodavezető 


számlák ki-
állítása ma-
gánkódok 
használatá-
ról: pénzügyi 
ügyintéző 


havonta 


- - 


Pénzügyi  Iroda 
 


- 


szolgáltatói 
számla 
egyeztetése a 
kimutatással, 
kiegyenlítése 


Pénzügyi 
Iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


Pénzügyi 
Iroda  
felelős: 
irodavezető 


számlán 
szereplő 
határidő 
szerint 


SZMSZ szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi Iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.54 kommuniká- 
ciós  
kiadások 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ 


elektronikus 
adatátviteli 
forgalom 
egyeztetése, 
számla 
kiegyenlítése 


rendszer-
gazda 


számla 
ellenőrzése 
felelős: 
osztály-
vezető 


számlán 
szereplő 
határidő 
szerint 


SZMSZ szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi Iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


igények 
leadása, 
indoklása 


valamennyi 
alkalmazott 


indokok felül-
vizsgálata, 
igények 
összesítése, 
leadása 
felelősök: 
irodavezetők 


folyama-
tos 


- - 


megrendelő 
szervezeti 
egység 


- 


3.55 kis értékű 
immateriális 
javak, tárgyi 
eszközök és 
egyéb 
készletek 
beszerzése 
100 ezer forint 
értékig) 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ 
Számviteli 
politika 


megrendelés 
készítése és 
megküldése a 
szállítónak 


előkészítés 
felelős: 
igénylő 


megrendelés 
felülvizsgála-
ta, aláírás 
felelős: 
jegyző 


folyama-
tos 


- - 


megrendelő 
szervezeti 
egység 


kötelezett-
ségvállalás 
rögzítése 
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Ssz. tevékenység jogszabály


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és 
felelős13 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


a beszerzés 
lebonyolítása, 
kis értékű 
tárgyi 
eszközök 
mennyiségi 
nyilvántartásb
a vétele 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: 
ügyintéző 


teljesítés 
szakmai 
igazolása 
felelős: 
SZMSZ 
szerint 


átvételt 
követően 


- - 


Pénzügyi Iroda 
 


analitikus 
nyilvántartás 
vezetése 


3.5.5 kis értékű im-
materiális ja- 
vak, tárgyi 
eszközök és 
egyéb készle-
tek beszer-
zése 
(100 ezer 
forint értékig) 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
korm.r.  
SZMSZ  
Számviteli 
politika 
Kötelezetts
égvállalási..
.   
Szabályzat 


számla 
kiegyenlítése 


Pénzügyi 
iroda 
előkészítő: 
pénzügyi 
ügyintéző 


számla 
ellenőrzése 
felelős: 
Irodavezető 


számlán 
szereplő 
határidő 
szerint 


SZMSZ szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi Iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.5.6 közüzemi díjak 1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ  


számlák 
egyeztetése 
és 
kiegyenlítése 


Pénzügyi 
iroda 
előkészítő: 
pénzügyi 
ügyintéző 


számla 
ellenőrzése 
felelős: 
Pénzügyi 
iroda 
vezetője 


számlán 
szereplő 
határidő 
szerint 


SZMSZ szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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Ssz. tevékenység jogszabály 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentu
m 


elkészítés 
és 
felelős14 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


átutalás Pénzügyi Iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


szükség 
szerint igény 
bejelentése, 
javaslattétel 


igénylő 
osztály 
felelős: 
irodavezető 


a javaslat 
idokoltságá-
nak felül-
vizsgálata 
engedélyező: 
jegyző 


az igé-
nyelt 
szolgal-
tás típu-
sa függ-
vényé-
ben  


- - 


igénylő iroda 
 


- 


3.5.7 egyéb vásárolt 
szolgáltatások  
(karbantartás, 
szakértői tevé-
kenység, hirde-
tések, posta-
költség,biztosí-
tás,stb.) 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ  


szakmai  
előkészítés, 
szolgáltató 
kiválasztása 


előkészítő: 
igénylő 
 


szerződés-
kötés,kötele-
zettségválla-
lás  
felelős: 
SZMSZ 
szerint 


az eljárás 
szerint 


SZMSZ szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása - 


igénylő iroda 
 


kötelezett-
ségvállalás 
rögzítése 


 egyéb 
vásárolt 
szolgáltatás 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ  


számla 
kiegyenlítése 


előkészítő: 
pénzügyi 
ügyintéző 


számla 
egyeztetése 
felelős: 
Pénzügyi 
Iroda 
vezetője 


számlán 
szereplő 
határidő 
alapján 


SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


igényfelmé-
rés, megren-
delések 
összeállítása 


minden 
iroda 


felelős: 
irodavezetők 


folyama-
tos - - 


igénylő iroda 
 


kötelezett-
ségvállalás 
rögzítése 


3.58 rendezvé-
nyek, ven-
déglátás,  
propaganda 
(reprezentá-
ció, delegációk 
fogadása, üz-
leti tárgyalá-
sok,  szakmai 
tanácskozások 
kellékei) 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ  


költségelszá-
molás, 
számlák 
kiegyenlítése 


előkészítő: 
pénzügyi 
ügyintéző 


számla 
egyeztetése 
felelős: 
Pénzügyi 
iroda 
vezetője 


számlán 
szereplő 
határidő 
alapján 


SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


készpénz 
fizetés 
vagy 
átutalás 


Pénzügyi Iroda pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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ssz. tevékenység jogszabály, 


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum


elkészítés 
és felelős15 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


3.6 PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA  
intézmények 
által elkészí-
tett likviditási 
tervek véle-
ményezése 


intézmény-
vezetők; 
pénzügyi 
irodavezető 


jóváhagyás: 
Képviselő-
testület 


költségvetés 
készítésekor


- - 


irattár 
Pénzügyi 
Osztály 


kötelezettség-
vállalás 
rögzítése 


3.6.1 az önkor-
mányzat felü-
gyelete alá 
tartozó költ-
ségvetési 
szervek 
finanszírozása


1990. évi 
LXV. tv 
1992. évi 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
költségvetési 
rendelet 
SZMSZ 


jóváhagyott 
támogatás 
folyósítása 


Pénzügyi 
Osztály: 
pénzügyi 
ügyintéző 


pénzügyi 
irodavezető 


igény szerint SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi  
iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


benyújtott 
pályázatok 
elbírálása, 
támogatási 
szerződések 
megkötése  


képviselő-
testület, 
Sport és 
Civil-
szervezetek 
Bizottsága 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző, 
Bizottság 
elnöke 
 


pályázati 
kiírás szerint


SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás irattár, 
Pénzügyi 
iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.6.2 civil szerve-
zeteknek 
adott támoga-
tások 


1990. évi 
LXV. tv 
1992. évi 
XXXVIII. tv 
költségvetési 
rendelet 


az elszámolá-
sok ellenőrzé-
se 


Pénzügyi 
iroda 


pénzügyi 
irodavezető 


támogatási 
szerződés 
szerint 


- - 
irattár, 
Pénzügyi 
iroda 


- 


 
3.6.3 


 
 
az 
önkormányzat 
által folyósított 
szociális 
ellátások 


 
1990. évi 
LXV. tv 
1997. évi 
XXXI. tv. 
költségvetési 
rendelet 
 helyi 
rendelet 


 
 
kérelmek 
elbírálása, 
határozat-
hozatal 


 
Városi 
Gyámhivatal,
Szociális és 
Gyámügyi 
iroda: 
ügyintézők 


 
elbírálás: 
Egészségügyi 
és Szociális 
Bizottság/ 
Irodavezető 
aláírás: 
bizottság 
elnöke/vezető 


 
 
folyamatos 


 
SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


 
 
átutalás 


 
irattár, 
Pénzügyi 
Iroda, 
Gyámhivatal, 
Szociális 
Iroda 


 
pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és felelős16 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


3.7. FEJLESZTÉSEK (FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS) 
3.7.1 tervezés Áht.  


1992. évi 
LXXXIX. tv. 
2003. évi. 
CXXIX. Tv. 
Ámr. 
249/2000. 
Korm. r. 
költségvetési 
rendelet 


igények 
felmérése, 
javaslat a 
költségvetési 
koncepció 
készítéséhez 


Műszaki 
Iroda 


Költségvetés készítése 
szerint 


- - 


irattár előirányzatok 
nyilvántartása 


szolgáltató, 
kivitelező 
kiválasztása, 
szerződéskötés


értékhatártól függően: közbeszerzés vagy 
egyéb beszerzés szerint 


SZMSZ: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


- 
irattár kötelezettség-


vállalás 
rögzítése 


helyszíni 
ellenőrzések 


Műszaki 
iroda 


 folyamatos - - Műszaki Iroda - 
jegyzőkönyv 
készítése 
műszaki 
átvételről 


Műszaki 
iroda 


aláírás: 
polgármester 


szerződés 
szerint 


- - 


irattár 
Műszaki Iroda 


- 


3.7.2 lebonyolítás Lásd 3.7.1 
pont és 
SZMSZ 


számlák / 
részszámlák 
kiegyenlítése 


teljesítés  
igazolása: 
Műszaki 
Irodavezető 


számla 
felülvizsgálata: 
Pénzügyi 
irodavezető 


szerződés 
szerint 


SZMSZ 
szerint  


átutalás Pénzügyi 
Iroda 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 


3.7.3 használatba 
vétel 


Ua. jegyzőkönyv 
készítése az 
üzembe 
helyezésről 


Műszaki 
iroda 


jegyzőkönyv 
aláírása: 


munkálatok 
végleges 
befejezését 
követően 


- - 
irattár 
Műszaki Iroda - 


3.7.3 használatba 
vétel 


lásd 3.7.2 
pont! 


állományba 
vétel 


Pü Iroda: 
ügyintéző 


Pénzügyi 
irodavezető 


üzembe 
helyezést 
követően 


- - 
Pénzügyi 
iroda 


rögzítés  
a főkönyvi 
számlákon. 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős17 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


4. KÖZBESZERZÉS 
éves összesített 
közbeszerzési 
terv készítése a 
költségvetési 
évre  


érintett 
osztályok 
felelősök: 
irodavezetők 


jóváhagyás: 
Képviselő-
testület 
aláírás: 
polgármester 


IV. 15. - - 


érintett Irodák 
 


- 


4.1 tervezés 
előkészítés 


2003. évi 
CXXIX. 
törvény 
Közbeszer-
zési 
szabályzat előzetes 


összesített 
tájékoztató 
készítése és 
közzététele 


érintett 
osztályok 
felelősök: 
irodavezetők 


a tájékoztató 
aláírása: 
polgármester IV. 15. - - 


érintett Irodák 
 


- 


szakmai 
előkészítés 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
felelős: 
ügyintéző 


szakmai 
felülvizsgálat 
felelős:  
irodavezető 


folyama-
tos 


- - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
Iroda  
 


- 


ajánlati felhívás 
közzététele 
hirdetmény 
útján, dokumen-
táció elkészíté-
se, kiegészítő 
tájékoztatás 
nyújtása 


közbeszerzési 
eljárás 
lebonyolításá-
val megbízott 
munkacsoport 


Közbeszer-
zési Bíráló 
Bizottság 
aláírás: 
polgármester 


folyama-
tos 


- - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda 
 - 


4.2 a közbeszer-
zési eljárás 
lefolytatása 


2003. évi 
CXXIX. 
törvény 
Közbeszer-
zési 
szabályzat 


hirdetmény 
nélküli tárgya-
lásos eljárás 
esetén ajánlat-
tételi felhívás 
megküldése 
Közbeszerzési 
Döntőbizottság  


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
felelős: 
irodavezető 


Közbeszer-
zési Bíráló 
Bizottság 
aláírás: 
polgármester 


folyama-
tos 


- - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
 - 
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ssz. 
 


tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős18 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


beérkezett 
aján-latok 
felbontá-sáról 
és ismer-
tetéséről jegy-
zőkönyv 
készítése   


közbeszer-
zési eljárás 
lebonyolítá-
sával meg-
bízott mun-
kacsoport 


jegyző-
könyv 
aláírása: 
a munka-
csoport 
vezetője 


ajánlat-
tételi 
határidő 
lejártakor - - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
 - 


tárgyalásos 
eljárás esetén a 
tárgyalásokról 
jegyzőkönyv 
készítése   


közbeszer-
zési eljárás 
lebonyolítá-
sával meg-
bízott mun-
kacsoport 


Közbeszer-
zési Bíráló 
Bizottság 
 


azonnal 


- - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
 - 


az ajánlatok 
elbírálása, 
szükség esetén 
hiánypótlás 
kérése 


Közbeszer-
zési Bíráló 
Bizottság 
 


jóváhagyás 
Képviselő-
testület 


ajánlati 
felhívás-
ban meg-
határo-
zott idő-
pont 


- - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
 - 


az ajánlattevők 
tájékoztatása 
írásban az 
ajánlatok 
elbírá-lásáról, 
ered-
ményhirdetés 


közbeszerzé-
si eljárás 
lebonyolítá-
sával megbí-
zott munka-
csoport 


aláírás: 
polgár-
mester 


ajánlati 
felhívás-
ban meg-
határo-
zott idő-
pont 


- - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
iroda  
 - 


4.2 a közbeszer-
zési eljárás 
lefolytatása 


2003. évi 
CXXIX. 
törvény 
Közbeszer-
zési 
szabályzat 


a szerződés 
előkészítése, 
megkötése 


közbeszer-
zést kezde-
ményező 
iroda  
felelős: 
irodavezető 


a szerző-
dés aláírá-
sa, ellen-
jegyzése 
felelős: 
polgármes-
ter, jegyző 


ajánlati 
felhívás-
ban meg-
határo-
zott idő-
pont 


SZMSZ szerint 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
Iroda  
Pénzügyi iroda 


kötelezett-
ségvállalás 
rögzítése 
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ssz. 
 


tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős19 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


4.3 beszámolás 2003. évi 
CXXIX. 
törvény 
Közbeszerzési 
szabályzat 


éves statiszti-
kai összegzés 
készítése és 
megküldése a 
Közbeszerzé-
sek Tanácsá-
nak 


érintett irodák 
felelősök: 
irodavezetők 


aláírás: 
polgármester 


V. 31. - - 


közbeszerzést 
kezdeményező 
irodák 
 - 
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ssz. tevékenység jogszabály, 


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum


előkészítés 
és felelős20 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


5. BESZERZÉS EGYÉB MÓDON 
igények 
felmérése, 
szakmai 
előkészítés 


szervezeti 
egységek 
felelős: 
ügyintéző 


ellenőrzés, 
jóváhagyás 
felelős: 
irodavezető 


folyamatos


- - 
szervezeti 
egységek 


előirányzat 
rögzítése 


termék vagy 
szolgáltatás 
megrendelése


szervezeti 
egységek 
felelős: 
ügyintéző 


felülvizsgálat 
felelős: 
jegyző 


folyamatos gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása - 


megrendelő 
szervezeti 
egység 


kötelezettség-
vállalás 
rögzítése 


termék vagy 
szolgáltatás 
beszerzése 
és haszná-
latba vétele 


szervezeti 
egységek 
felelős: 
megrendelést  
készítő 


szakmai 
leigazolás 
felelős:   
SZMSZ 
szerint 


folyamatos


- - 


megrendelő 
szervezeti 
egység - 


5.1. közbeszerzési 
kötelezettségen 
kívüli 
termékbeszerzés, 
szolgáltatás 
beszerzés 


1992. évi. 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r. 
249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ  
költségvetési 
rendelet 


pénzügyi 
teljesítés 


Pénzügyi 
iroda 
előkészítő: 
pénzügyi 
ügyintéző 


számla 
ellenőrzése 
felelős: 
osztályvezető 


szerződés 
vagy 
számla 
szerint 


SZMSZ 
szerint: 
gazdálkodási 
jogkörök 
gyakorlása 


átutalás Pénzügyi 
Osztály 
 


pénzügyi 
teljesítés 
bizonylatai 
alapján 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
21és felelős 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


6. VAGYONGAZDÁLKODÁS – LELTÁROZÁS 
a feleslegessé 
vált eszközök 
jegyzékbe 
foglalása 


kezdeménye-
zésre 
jogosultak 


felülvizsgálat: 
vagyongazdál-
kodásért 
felelős 
személy 


szabályzat 
szerint 


- - 


irattár 


- 


felesleges 
vagyontárgyak 
hasznosítása, 
értékesítés 


selejtezési 
bizottság 


szabályzat 
szerint 


kezdemé-
nyezéstől 
számított 30 
nap - 


esetleges 
bevétel: 
átutalás 
vagy 
készpénz 
befizetés 


irattár bizonylatok 
alapján; 
kivezetés 
analitikus 
és főkönyvi 
számlákról  


6.1 feleslegessé 
vált 
vagyontárgyak 
hasznosítása, 
selejtezése 


1992. évi 
XXXVIII. tv. 
2000.évi  
C. tv.;  
249/2000.  
Korm. r. 
SZMSZ  
Vagyon-
gazdálkodási 
Rendelet, 
Selejtezési 
Szabályzat selejtezés 


végrehajtása: 
selejtezési 
jegyzőkönyv 


selejtezési 
bizottság 


engedélyezés: 
jegyző 


az eljárás 
megkezdése: 
a kezdemé-
nyezéstől 
számított 15 
napon belül 


- - 


irattár kivezetés 
analitikus 
és főkönyvi 
számlákról  


a leltározás 
előkészítése: 
leltározás 
vezetőjének 
kinevezése 


leltározás vezetőjének 
kijelölése és megbízása: 
jegyző 


szabályzat 
szerint 


- - 


irattár 


- 


bizottság 
kinevezése, 
leltározási 
ütemterv és 
utasítás 
elkészítése 


előkészítés: 
leltározás 
vezetője 


jóváhagyás: 
jegyző 


leltározás 
előtt 15 
nappal - - 


irattár 


- 


6.2 leltározás 2000.évi  
C. tv.; 
249/2000. 
Korm. r.; 
Leltározási 
Szabályzat 


leltározás 
végrehajtása 


leltározók leltározó cso-
port vezetője, 
leltárellenőr 


leltározási 
ütemterv 
szerint 


- - 
irattár 


- 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


előkészítés 
22és felelős 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


6.2 leltározás 2000.évi  
C. tv.; 
249/2000. 
Korm. r.; 
Leltározási 
Szabályzat 


leltár 
adatainak 
egyeztetése: a 
leltári hiányok 
és többletek  
kivizsgálása, 
rendezése; 
jegyzőkönyv 
felvétele 


leltározási 
bizottság 


leltározás 
vezetője 
 


leltározási 
ütemterv 
szerint 


- - 


irattár eltérések 
analitikus 
és főkönyvi 
rendezése 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum


elkészítés 
és felelős 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


7. PÉNZKEZELÉS 
számlavezető 
hitelintézet 
kiválasztása 


előkészítés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


döntés: 
képviselő-
testület 


a változás 
kitűzött 
időpontja előtt 


- - 
irattár 
Pénzügyi 
Iroda 


- 


költségvetési 
elszámolási 
és alszámlák 
megnyitása 


előkészítés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


bankszámla 
szerződések 
megkötése; 
felelős: 
polgármester, 
jegyző 


a változás 
kitűzött 
időpontja előtt 


bankszámla 
feletti 
rendelkezési 
jogosultság 
bejelentése a 
pénzintézetnél 


- 


számlavezető 
pénzintézet 
Pénzügyi 
Iroda 
 


- 


7.1 bankszámla 
nyitása, 
módosítása 


2000. évi C 
tv. 217/1998. 
Korm. r 
SZMSZ 


MÁK 
értesítése 
írásban 


Pénzügyi 
Iroda: 
Irodavezető 


cégszerű 
aláírás; 
felelős: 
polgármester, 
jegyző 


a változás 
kitűzött 
időpontja előtt 
30 nappal 


- - 


Pénzügyi 
Iroda 


- 


átutalási 
megbízás 
alapján a 
pénzintézet a 
jogosult bank- 
számlára 
utalja a 
megadott 
összeget 


Pénzügyi 
osztály 
 
Felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


a beérkező 
számla 
szakmai 
igazolása 
Felelős: 
Szabályzat 
szerint 


folyamatos SZMSZ  
szerint:  
utalványozó: 
polgármester, 
jegyző 
ellenjegyző: 
jegyző, 
aljegyző, 
pénz- ügyi 
irodavezető 


érvényesítés:
átutalások 


Pénzügyi 
Iroda 


- 


7.2 fizetési 
teljesítések 
átutalással 


1992. évi 
XXXVIII. tv. 
217/1998. 
Korm. r  
SZMSZ  
Pénzkezelési 
Szabályzat 


a végrehajtott 
tranzakciók 
egyeztetése a 
banki 
kivonatokkal 


Pénzügyi 
osztály 
Felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


a feladatok 
elvégzésének 
ellenőrzése 
Felelős: 
Pénzügyi  
Irodavezető 


a banki 
kivonatok 
beérkezésekor


- - 


Pénzügyi 
Iroda 


a banki ki- 
vonatok és 
utalvány- 
rendeletek 
alapján a 
pénzügyi 
teljesítések 
lekönyvelése 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és felelős 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


az önkormány- 
zat működésé- 
hez szükséges 
készpénz és 
egyéb értékek 
forgalmának le- 
bonyolítása, 
megőrzése; 
készpénzigény 
felmérése, 
készpénzfelvét  
bankszámláról; 
készpénzfelvé-
teli utalvány 


Pénzügyi 
osztály  
 
Felelős: 
pénztáros 


készpénz- 
felvételi 
utalvány 
aláírása 
 
felelős: 
az aláírási 
címpéldány 
alapján 


a pénz-
szükséglet 
alapján 


SZMSZ 
szabályzat 
alapján 


készpénz 
felvét 


Pénzügyi  
Iroda 


- 


készpénz be- 
vételezése; 
bevételi 
pénztár-
bizonylat 


Pénzügyi 
osztály 
Felelős: 
pénztáros 


felelős: 
pénztár-
ellenőr 


készpénz- 
felvét után 


SZMSZ  
Szabályzat 
alapján 


készpénz 
bevétele-
zése 


Pénzügyi  
Iroda 


bevételi 
pénztár-
bizonylat 
alapján 


készpénz 
kifizetés; 
kiadási pénz- 
tárbizonylat 


Pénzügyi 
osztály 
Felelős: 
pénztáros 


jogosultság  
tisztázása, 
szükséges 
okmányok 
meglétének 
ellenőrzése 
felelős: 
pénztár-
ellenőr 


készpénz 
kifizetése 
előtt 


SZMSZ  
Szabályzat 
alapján 


készpénz 
kifizetése 


Pénzügyi  
Iroda 


kiadási 
pénztár-
bizonylat 
alapján 


7.3 házipénztár 
működtetése, 
készpénzfor- 
galom 
bonyolítása 


1992. évi 
XXXVIII tv. 
217/1998. 
Korm. r   
SZMSZ 
Pénztári 
Szabályzat 


pénztárzárlat Pénzügyi 
osztály 
felelős: 
pénztáros 


ellenőrzés, 
egyeztetés 
felelős:  
pénztár-
ellenőr 


naponta 


- - 


Pénzügyi  
Iroda 


- 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és felelős 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


7.3 házipénztár 
működtetése, 
készpénzfor- 
galom 
bonyolítása 


1992. évi 
XXXVIII tv. 
217/1998. 
korm.r   
SZMSZ 


helyettesítés 
estén 
jegyzőkönyv 
készítése 


Pénzügyi 
osztály 
Felelős: 
pénztáros, 
átadó, átvevő, 
pénztárellenőr


jegyzőkönyv 
felülvizsgálata
felelős: 
Pénzügyi 
osztály 
vezetője 


pénztár 
felnyitá-
sakor, a 
munkakör 
átadása-
kor 


- - 


házipénztár 


- 


előleg kiadása a 
szabályzatban 
foglaltak 
alapján; 
pénztárbizonylat 
kiállítása az elő- 
írások szerint 


 
 
 
 
felelős: 
pénztáros 


az előleg fel- 
vételének en- 
gedélyezése; 
felelős: 
SZMSZ 
alapján 


az 
engedé- 
lyezés 
szerint 


SZMSZ  
alapján 


az előleg 
kifizetése 


Pénzügyi 
osztály: 
házipénztár 


a pénzügyi 
teljesítés 
analitikus 
nyilvántar-
tásba 
vétele 


7.4 elszámolásra 
kiadott 
előlegek 
kezelése 


249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ 


elszámoltatás; 
kiadási 
pénztárbizonylat 


 
Felelős: 
pénztáros 


az előlegből 
történt vásár- 
lásról szóló 
bizonylatok 
egyeztetése 
felelős: 
pénztár-
ellenőr 


a kiadás 
engedé-
lyezése-
kor meg-
állapított 
határidő 
szerint 


- 


elszámolás 
az előlegről 


házipénztár kiadási 
pénztár-
bizonylat 
alapján 


értékpapírok 
kezelése, 
nyilvántartása 
házipénztárban 


Pénzügyi 
osztály 
felelős: 
pénztáros 


értékpapír 
kiadása 
írásos enge- 
dély alapján 
felelős: 
polgármester 


engedé-
lyezés 
szerint 


hitelesítés: 
SZMSZ 
szabályzat 
szerint - 


Pénzügyi 
Iroda 


analitikus 
nyilvántar-
tás 
vezetése 


7.5 egyéb pénz- 
és értékkeze- 
lési folyamat 


249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ 


idegen értékek 
és pénzek 
ideiglenes 
megőrzése, 
nyilvántartása 


 
 
felelős: 
pénztáros 


engedélyezés 
írásban 
felelős: 
jegyző 


engedély- 
ben 
foglaltak 
szerint 


- 


értékek 
bevétele/ 
kiadása 


házipénztár analitikus 
nyilvántart
ás 
vezetése 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és 


felelős23 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


8. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ TÉTELEK 
rögzítés 
analitikus 
nyilvántartásban


Pénzügyi 
Iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


Pénzügyi 
Irodavezető 


folyamatos


- - 


Pénzügyi 
Iroda 
 


rögzítés a 3. 
számla-
osztályban 


8.1 kiadások 
(végleges kia-
dási jogcím 
nem azonosít-
ható, téves 
pénzügyi telje-
sítés, ideigle-
nes, lebonyolí-
tási jellegű 
kiadások, 
bankszámlák 
közötti 
átvezetés) 


249/2000. 
Korm. r. 
SZMSZ 


a rendezés 
érdekében 
szükséges 
intézkedések 
megtétele, a 
tisztázott 
tételeknél a 
főkönyvi számla 
kijelölése 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


Pénzügyi 
Irodavezető 


folyamatos


- - 


Pénzügyi 
Iroda 
 


könyvelés a 
végleges főkönyvi 
számlára 


rögzítés 
analitikus 
nyilvántartásban


Pénzügyi 
Iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


Pénzügyi 
irodavezető 


folyamatos


- - 


Pénzügyi 
iroda 
 


rögzítés a 4. 
számla-
osztályban 


8.2 bevételek 
(végleges be-
vételi  jogcím 
nem ismert, 
téves pénzügyi 
teljesítés, 
ideiglenes, 
lebonyolítási 
jellegű bevé-
telek, 
bankszámlák 
közötti 
átvezetés) 


249/2000. 
Korm. r . 
SZMSZ 


a rendezés 
érdekében 
szükséges 
intézkedések 
megtétele, a 
tisztázott 
tételeknél a 
főkönyvi számla 
kijelölése, 
szükség esetén 
az összeg 
visszafizetése 


Pénzügyi 
iroda 
felelős: 
pénzügyi 
ügyintéző 


Pénzügyi 
Irodavezető 


folyamatos visszafizetés 
esetén: 
SZMSZ 
szerint 


visszafizetés 
esetén: 
átutalás 


Pénzügyi 
Iroda 
 


könyvelés a 
végleges főkönyvi 
számlára 


                                           
23 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 
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ssz. tevékenység jogszabály, 


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős24 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


9. SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSOK 
egyedi 
nyilvántartások 
folyamatos 
vezetése 


pénzügyi 
ügyintézők; 
helyi adókkal 
kapcsolatos 
nyilvántartások 
esetén: 
adócsoport 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


folyamatos


- - 


Pénzügyi 
Iroda, 
Adócsoport 


- 


9.1 analitikus 
nyilvántartások


2000. évi C 
tv. 
249/2000. 
Korm. r. 
Bizonylati 
szabályzat 
Számviteli 
rend egyeztetés 


főkönyvvel, 
zárlati munkák 


pénzügyi 
ügyintézők 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
irodavezető 


szabályzat 
szerint - - 


Pénzügyi 
Iroda 


zárlati 
lépések 
rögzítése 


a gazdasági 
eseményekről 
készült 
bizonylatok 
adatainak 
főkönyvi 
rögzítése 


pénzügyi 
ügyintézők 


ellenőrzés: 
Pénzügyi 
Irodavezető 


folyamatos


- - 


Pénzügyi 
Iroda 


a bizony-
latok alap-
ján 


9.2 főkönyvi 
nyilvántartások


2000. évi C 
tv. 
249/2000. 
Korm. r. 
Bizonylati 
szabályzat 
Számviteli 
rend zárlati munkák pénzügyi 


ügyintézők 
koordinálás 
és 
ellenőrzés: 
Pénzügyi 
irodavezető 


szabályzat 
szerint 


- - 


Pénzügyi 
Iroda 


zárlati 
lépések 
rögzítése 


 
 
 
 


                                           
24 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 
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ssz. tevékenység jogszabály, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés 
és felelős25 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


10. ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS BESZÁMOLÁS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
költségvetési 
szerveket is 
magába foglaló 
időközi költség-
vetési jelentés 
elkészítése, 
elküldése MÁK-
hoz 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
főkönyvelő 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


negyedévente: 
IV. 20. 
VII. .20. 
X. 20. és 
tárgyévet követő 
év I. .20. 


- - 


irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 - 


10.1 időközi 
jelentések 


1992.évi 
XXXVIII. 
tv.; 
217/1998. 
Kormr. 


a Hivatal és a 
költségvetési 
szervek időközi 
mérlegjelentései-
nek elküldése 
MÁK-hoz 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
főkönyvelő 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


negyedévente: 
tárgynegyedévet 
követő hó 20-ig 
IV. negyedév: 
éves 
beszámolóval 


- - 


irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 - 


féléves 
beszámoló 
elkészítése: 
központilag előírt 
nyomtatványok 
kitöltése, 
felülvizsgálata, 
megküldése 
MÁK-nak 
 


Pénzügyi 
iroda 
Felelős: 
főkönyvelő 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


elkészítés:     
VII. 31. 
 
beküldés MÁK-
hoz: elkészítés 
+ 8 munkanap - - 


Pénzügyi 
Iroda 
irattár 
 


- 


10.2 beszámolók 249/2000. 
Korm. r. 
217/1998. 
Korm. r. 


éves beszámoló 
elkészítése: 
központilag előírt 
nyomtatványok 
kitöltése, 
felülvizsgálata, 
megküldése 
MÁK-nak 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
főkönyvelő 


aláírás: 
polgármester,
jegyző 


elkészítés: 
II. 28. 
 
beküldés MÁK-
hoz: elkészítés 
+ 8 munkanap 


- - 


irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 - 


                                           
25 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 
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ssz. tevékenység jogszabály, 


szabályzat 
feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős26 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés


dokumentum 
elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


zárszámadási 
rendelettervezet 
elkészítése, 
könyvvizsgálói 
záradék 
csatolása 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
irodavezető, 
könyvvizsgáló 


előterjesztés 
aláírása: 
polgármester, 
jegyző 


IV. 30. 


- - 


irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 - 


zárszámadási 
rendelet 
megalkotása 


képviselő-
testület 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


IV. 30. 
- - 


irattár  
weblap 
 


- 


könyvvizsgálói 
jelentés 
megküldése 
ÁSZ-nak 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
Irodavezető 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


VI. 30. 


- - 
irattár 


- 


10.3 zárszámadás 1990. évi  
LXV. tv. 
1992. évi 
XXXVIII. tv. 
249/2000. 
Korm.r. 
217/1998. 
Korm.r. 
 


egyszerűsített 
éves 
költségvetési 
beszámoló 
közzététele, 
megküldése 
ÁSZ-nak 


Pénzügyi 
Iroda 
Felelős: 
irodavezető 


aláírás: 
polgármester, 
jegyző 


VI. 30. 


- - 


weblap  
irattár 
Pénzügyi 
Iroda 
 


- 


 
 
 
 


                                           
26 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 
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ssz. tevékenység jogszabály


, 
szabályzat 


feladat és 
keletkező 


dokumentum 


elkészítés és 
felelős27 


ellenőrzési 
pont és 
felelős 


határidő utalványozás/ 
ellenjegyzés 


pénzügyi 
teljesítés 


dokumentu
m 


elhelyezése 


főkönyvi 
könyvelés 


11. SZABÁLYZATOK KEZELÉSE 
11.1 szabályzatok 


felülvizsgálata
aktualizálása 


1992. évi 
XXXVIII. tv. 
217/1998.K
orm. r. 
249/2000. 
Korm. r.; 
SZMSZ 
(Számvi-teli 
Politika; 
Gazdasá-gi 
Ügyrend) 


a 
gazdálkodásra 
vonatkozó 
kötelezően 
előírt 
szabályzatok 
módosítása 
jogszabályvál-
tozás, a 
feladatellátás 
változása vagy 
a szervezeti 
felépítés 
változása miatt 


Pénzügyi Iroda 
felelős: 
ügyintéző  


a szabály-
zatok 
hitelesítése
, érvénybe 
léptetése 
 
felelős: 
jegyző 
vagy 
képviselő-
testület 


a 
módosítá-
sokat 
szük-
ségessé 
tevő okok 
felmerülé-
sétől 
számítva 
90 nap 


- - 


irattár 
Pénzügy 
Iroda  


- 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                           
27 Felelős: munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs 







 
1. számú melléklet 
 


Ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 
 
 


Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a szerv valamennyi tevékenységét, így 
kapcsolódnak a külön meghatározott: 
 - tervezéssel és  


- a végrehajtással 
kapcsolatban ellátott feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez. 
 
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 végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a 
következők: 


a) szabályzatok körében:  
- a szabályzatok folyamatos ellenőrzése a jogszabályoknak és belső 
szervezeti felépítésnek, folyamatoknak való megfelelőség szempontjából,  
- a szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenőrzése, 
visszacsatolások, a túlszabályozás csökkentése, a szabályozások 
rugalmassá tétele; 


 b) személyi juttatások és létszám-gazdálkodás körében: 
- a rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelező 
béremelések figyelembevételének ellenőrzése a tervezés során, - beleértve 
a pótlékokat, kiegészítéseket stb. is,  
- a személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beiktatása, 
- a megbízási szerződések kötésénél, a díjak meghatározásánál a 
szerződések ellenjegyzésének biztosítása,  
- a személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok 
ellenőrzése, 
- a jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés 
jogosságának kifizetés előtti ellenőrzése,  
- a személyi juttatások előirányzata gazdálkodásának előirányzat-
felhasználási ütemtervvel való összehasonlítása, a kiemelt előirányzat 
felhasználásának nyomon követése (ne történhessen az előirányzatot 
meghaladó kifizetés), 
- független belső ellenőrzési feladatok ellátása, és a tapasztalatok 
felhasználása a gazdaságos munkaerő-felhasználás érdekében;   


 c) dologi kiadások körében: 
- a beszerzések összehangolása, a beszerzések gazdaságos bonyolítása 
megszervezésének folyamatos ellenőrzése,  
- az egyes előirányzatok felhasználásának nyomonkövetése a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során,  
- a dologi kiadások – készletek, szolgáltatások – pontos felhasználási helye 
megjelölésének ellenőrzése, hogy az egyes tevékenységek, feladatok 
pontos ráfordításairól megfelelő információ álljon rendelkezésre az 
önköltségszámításhoz, valamint a gazdaságossági, hatékonysági, valamint 
eredményességi számításokhoz; 


 d) felhalmozási kiadások körében: 
  - a felhalmozási kiadások szükségességének ellenőrzésre,  


- a szükséges felhalmozás esetén a legoptimálisabb felhalmozási módra 
vonatkozóan rövid, közép és hosszú távú „tanulmánytervek” készítése, 
mely tartalmazzák a várható fenntartási kiadásokat, 


  - a beruházási kiadások gazdaságos megvalósításának ellenőrzése;  
 e) a bevételek beszedése körében: 


- a lehetséges bevételi források rendszeres számbavétele, a szükséges 
intézkedések, lehetőségek meghatározása,  
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- a fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén a fizetési fegyelem 
javítására intézkedések meghatározása, 
- a szerv számára legfontosabb bevételek kiemelt ellenőrzése, áttekintése, 
- a bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon 
követése, szükség esetén javaslattétel a részletező nyilvántartások 
megváltoztatására, bővítésére, 
- az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel előfordulásának 
megakadályozása érdekében folyamatos ellenőrzés adatbekérés és 
közvetlen tájékozódás útján,  


  - pályázati lehetőségek kihasználásának ellenőrzése;  
 f) a főkönyvi és analitikus könyvelés körében: 


- az egymást követő munkafolyamatok feladatellátók szerinti 
szétválasztása, - lehetőség szerint ne ugyanaz a személy legyen pl.: 
  - az analitikus könyvelő, mint a feladást készítő,  
  - a kontírozó könyvelő, mint a tényleges könyvelést ellátó,  
 - a feladatellátók így egymás tevékenységébe belelátnak, az esetleges 
hibákat könnyebben megtalálják, egymás jelzése alapján megtörténik a 
hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása, 


  - rendszeresen gondoskodni kell az  
- analitikus könyvelés helyességéről, naprakészségéről a 
rendelkezésre álló alapdokumentumok alapján,  
- a főkönyvi könyvelés helyességéről, (a számlaforgalmak 
ellenőrzéséről feljegyzést kell készíteni) 


- a könyvelés ellenőrzéséről a beszámolási tevékenység megkezdése előtt 
gondoskodni kell; 


  g) a bizonylati rend és fegyelem körében: 
- a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenőrizni az 
egyes végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva,  
- gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlően legyenek 
kitöltve,  
- biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló 
aláírás helyek kitöltöttek legyenek, és a feladatot tényleg el is lássák,  
- a bizonylati rend és fegyelem körében külön figyelmet kell szentelni 


- a házipénztári pénzkezelésnek és bizonylatainak, ahol külön 
kiemelten fontos az idősorrendiség betartása,  
- a leltározási bizonylatoknak – ahol a leltározás csak akkor lehet 
megfelelő, ha a bizonylatokat megfelelő módon és tartalommal töltik 
ki,  
- a selejtezési okmányoknak – ahol a selejtezési dokumentumok a 
számviteli elszámolás alapbizonylatául szolgálnak; 


 h) vagyongazdálkodás körében: 
- a vagyon folyamatos, megfelelő részletezettségű nyilvántartásának 
biztosítása az  


- ingatlanvagyon-kataszter, a  
- vagyonkimutatás, valamint  
- a mérleg adatainak és az abban található adatokat alátámasztó 
főkönyvi és analitikus nyilvántartási adatok alapján, 


- a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelemmel kísérése; 
 i) a beszámolási tevékenység körében: 


- a beszámolókban szerepeltetett adatok valódisága és teljessége 
biztosítása az egyes adatokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások 
folyamatos ellenőrzésével,  
- a beszámolási tevékenység munkafolyamatokra bontásával az egymásra 
épülő feladatok ellátóinak előző munkafolyamatot is ellenőrző 
tevékenységével. 


 
A független belső ellenőrzés a kockázatelemzés alapján segíti a szerv számára 
legnagyobb kockázatot rejtő folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenőrzését, 
figyelemmel kísérését. 
 
 
2. számú melléklet 
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A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formájának meghatározása 
 


 
A szerv a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formában szervezheti meg: 
 - független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel),  
 - független belső ellenőr foglalkoztatása,  
 - a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása,  
 - a független belső ellenőri feladatok külső szakértő személy, illetve szervezet 
bevonásával történő ellátása. 
 
A szerv a fent ismertetett lehetőségek közül az alábbi ellátási formát határozza meg: 
független belső ellenőrzési feladatok társulásban való ellátása.  
 







1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 
 


Tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája 
 
 
 


1. GAZDASÁGI 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


ELKÉSZÍTÉ


FELÜLVIZSGÁL


ÖSSZEÁLLÍTÁS 


2. KÖLTSÉGVETÉSI 


VÉLEMÉNYEZTETÉ


TÁRGYALÁS


BENYÚJT


3. KÖLTSÉGVETÉSI 


FELKÉSZÜL


Munkamegosztá


ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK 


MEGHATÁROZÁSA


Címrend szerinti tervezés 


EGYEZTET


Részletes tervezés


Terv egyensúly megteremtése


Rendelet tervezet előterjesztés ÁHT-s


RENDELET MEGTÁRGYALÁSA, 


DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, 


VÉGREHAJTÁS 


2. SZÁMÚ TÁBRA 
őrzési nyomvonal folyamatábrája 


 FOLYAMA
Végrehajtással kapcsolatos ellen1. 
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7. FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS  
 
 


FŐKÖNYVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 
 


ANALITIKUS 


KAPCSOLAT, 


8. BIZONYLATI REND ÉS 


BIZONYLATI 


BIZONYLATKEZELÉS


9. HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI 


PÉNZFORGALOM 


10. BANKSZÁMLA FORGALOM KEZELÉSI 


SZÁMLAFORGALOM UTALÁSOK


11. LELTÁROZÁSI 


ISMERETSZERZ ÉRTÉKELÉS ÜTEMTER
LELTÁROZÁS


12. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK 


KÖTELEZETTSÉGVÁLL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 


UTALVÁNYOZ


TELJESÍTÉS SZAKMAI 
ÉRVÉNYESÍT


ÉS 


UTALVÁNY 


PÉNZÜGYI 
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ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK 
ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA 


 
 
 
 


KIEMELT ELLENŐRZÉSI 


 
1. SZABÁLYZATOK  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HATÁLYOSSÁG BETARTHATÓSÁG ÉS 


2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 


NYILVÁNTARTÁ


BÉRSZÁMFEJT


MEGBÍZÁSI DÍJAK


JUTALOM 


ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 


3. DOLOGI 


BESZERZÉS 


Előirányzat-felhasználás 
nyomonkövetése 


KIADÁS, 
KÖLTSÉGHELYEK 


AZONOSÍTÁSA 
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I. Általános rendelkezések 


1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 


 
   A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közoktatási 


intézmény szervezeti felépítését az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső 
kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. 


A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített 
csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 
rendszerét tartalmazza. 


A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola a közoktatásról szóló 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint  végrehajtási rendeleteiben foglaltak 
érvényre jutása,  az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan  működés 
garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek,  tanulók és 
pedagógusok, az intézmény közvetlen és közvetett partnerei közötti kapcsolat erősítése,  az 
intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása érdekében állította össze Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. 


   A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi 
törvények és rendeletek (továbbá módosításaik is): 
 


• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
• 2007. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 


módosításáról 
• 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő 


előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról 
• 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
• 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 
• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
• 2007. évi XCVIII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 


módosításáról 
• 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához 


szükséges törvények módosításáról 
• 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 


támogatásáról 
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
• 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 
• 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 
• 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
• 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 


11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 
• 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 


alkalmazásáról 
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• 210/2008. (VIII. 27.) Korm. rendele a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 
és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról  


• 3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 


• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról 


• 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról 


• 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 


• 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 


• 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és 
eljárási rendjéről  


• 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok 
működéséről  


• 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére 
feljogosított intézményekről  


• 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról [mely 
hatályon kívül helyezte a 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletet]  


• 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről [mely hatályon kívül 
helyezte a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletet] 


• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 


• 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 


• 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és 
minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról 


• 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba 
vételének részletes szabályairól 


• 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási 
Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról  


 
   Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezésén túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, 
alapdokumentumaihoz. E dokumentumok a következők: 
 
Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok: 


• Alapító Okirat 


• Pedagógiai Program: 


  Nevelési program 


 Egészségnevelési és egészségfejlesztési program 
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  Környezeti nevelési program 


 Esélyegyenlőségi terv 


 Eszközfejlesztési terv 


 Helyi tanterv 


 Szakképzési program 


 Felnőttoktatási pedagógiai program 


 Kollégiumi pedagógiai program 


• Szervezeti és Működési Szabályzat 


• Házirend 


• Minőségirányítási program  


• Belső szabályzatok  


 


   Az iskola egyes közösségéből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó 


szabályok: 


• Iskolai Szülői Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzat 


• Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 


 


Az iskolai élet egyes területeire vonatkozó belső szabályzatok: 


• Dolgozók munkaköri leírása 


• Belső Ellenőrzési Szabályzat 


• Ügyirat-kezelési Szabályzat 


• Számviteli Szabályzat 


• Házipénztár-kezelési Szabályzat 


• Bizonylati Szabályzat 


• Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat 


• Selejtezési Szabályzata 


• Munkavédelmi Szabályzat 


• Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó-terv, Bombariadó-terv) 


• Tankönyvellátási és Tankönyv támogatási Szabályzat  


• Fülöp Károly Könyvtár Működési Szabályzata 


• Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 


• Informatikai és Szoftvervédelmi Szabályzat 


• Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés Szabályzata  
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2.  A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 


 
   A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső 


szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és 
az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra nézve kötelező érvényű. 


 
   A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megtartása mindenkinek közös 
érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén:  
 


• az alkalmazottakkal szemben az igazgató vagy illetékes helyettese – munkáltatói 
jogkörben eljárva – hozhat intézkedést.  


• a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására 
van lehetőség. 


 
   A szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola 
dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve azok megtartását. 
 


Alapelvek 


 
   A közoktatási feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik 
meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a 
gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy: 
 


• a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon 
biztosítsák részére oly módon, hogy igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan 
terhet, 


 
• a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon 


képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei 
folyamatos korszerűsítéséhez, 


 
• ügyeiben méltányosan, humánosan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 


gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül 
számára a legkedvezőbbet választva döntsenek. 


 
   A közoktatás működtetésében a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel, tanulókkal 
kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményeit 
kötelező megtartani. Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden tanulónak joga, 
hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint 
részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. 
   Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely 
azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával. 
A közoktatásban minden döntéshozatalnál össze kell vetni az egyén érdekét a közösség 
érdekével. Az egyes ügyekben való döntéshozatalnál vizsgálni kell a többi gyermek, tanuló 
érdekét is, a jogok és kötelezettségek megállapítása, a lehetőségek biztosítása minden esetben 







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 10 


az egyén és a közösség egymástól el nem választható érdekeire épülve kerülhet 
meghatározásra. A közösségi érdek mérlegelésénél mindig a gyermekeket és a tanulókat kell 
vizsgálni és nem, pedig a felnőttek elvárásait, érdekeit, szempontjait. A gyermek érdekei 
mögött háttérbe kell, hogy szoruljon a gazdasági érdek is. Ennek megfelelően az intézményt 
érintő minden döntésnél elsődlegesnek kell lenniük a nevelést és oktatást érintő szakmai 
kérdéseknek, és minden más szempontnak csak azt követően lehet befolyása a döntéshozókra. 


 
   A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó fenti jóváhagyási időpontjával lép 
hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az 
intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. Felülvizsgálatra a tartalommal 
összefüggő elemeket érintő törvényi változásokkal, rendeletekkel és helyi határozatokkal 
összefüggésben kerül sor. 
 
 


3. A szervezeti és működési szabályzat megtekinthetősége 


   A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzata - az 1993. LXXIX. törvény 40. § /1/ /2/, valamint 11/1994. (VI.8.) 
MKM rend. 8. § /3/-/4/ alapján - megtalálható: 
 


• fenntartó Önkormányzatnál (nyomtatott és elektronikus változatban)  


• az igazgatói irodában (nyomtatott és elektronikus változatban) 


• az általános igazgatóhelyettesi irodában (elektronikus változatban) 


• a szakmai igazgatóhelyettesi irodában (elektronikus változatban) 


• gazdaságvezetői iroda (nyomtatott és elektronikus változatban) 


• tanári szobákban és a nevelőiben (elektronikus változatban) 


• iskolai könyvtárban (elektronikus változatban) 


• a szülői szervezet elnökénél (elektronikus változatban) 


• az iskola elektronikus oldalán (elektronikus változatban) 


 


   Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Pedagógiai programjáról a 
következők szerint kaphatnak tájékoztatást a szülők és tanulók:  
 


• a tanulói jogviszony létesítése előtt: az intézmény vezetőjétől és az 
igazgatóhelyettesektől  


• a tanulói jogviszony időtartama alatt: az intézmény vezetőjétől és az 
igazgatóhelyettesektől  
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II. Az intézmény általános jellemzői 


1. Praeambulum 
 
Az iskola hivatalos elnevezése:  
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
 
Az iskola alapítás éve:  
1999 (1926 és 1942) 
 
Az iskola fenntartója: 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Az iskola alapító okiratának, működési engedélyének száma, kelte, engedély kiállítója: 
Elfogadva az 51/2005.(IV.25.) számú határozattal. Módosítva a 75/2007.(VIII.27) sz. 
határozattal, a 19/2008.(II.25.) sz. határozattal, a 11/2009.(II.23.) sz. határozattal, a 
60/2009.(V.25.) sz. határozattal, a 98/2009.(VI.29.) sz. határozattal, a 124/2009.(VIII.31.) sz. 
határozattal, valamint a 141/2009.(IX.28.) sz. határozattal. 
 
Az iskola székhelye: 
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz. 
 
Az iskola postacíme: 
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz. 


Az iskola telefonszámai:  


Gimnáziumi épület: 66/371-151 
Szigeti épület: 66/371-753 
Kollégiumi épület: 66/371-936 


Az iskola internet címe:  www.pag-szeszi.hu 


Az iskola központi e-mail címe: iskola@pag-szeszi.hu 


Az iskola címere: 


 



http://www.pag-szeszi.hu/

mailto:iskola@pag-szeszi.hu
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2. Az intézmény meghatározása, tevékenysége (Alapító okirat szerint) 


 
1. Az intézmény neve:  


Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola  


2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz. 


3. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
 Típusok megnevezése: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium 


Az intézmény önálló egységei: 
Péter András Gimnázium: Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz. 
Kollégium: Szeghalom, Ady Endre 1/A. sz. 
Szigeti Endre Szakképző Iskola: Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz. 


4. Az intézmény telephelyei:  
Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz. 
Szeghalom, Ady Endre u. 3.sz. 
Szeghalom, Ady Endre u. 1/A. sz. 
Szeghalom, Ady u. 6. 


5. Az intézmény tagozata:  
Nappali tagozat: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 
Levelező tagozat: gimnázium 


6. Az irányító szerv neve, székhelye: 
 Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 Alapítás éve: 1999. 
 Jogelődjei:  


Jogelőd neve: Péter András Gimnázium, 
Székhelye: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 2. sz. 
Jogelőd neve: Szigeti Endre Szakképző Iskola 
Székhelye: 5520 Szeghalom, Ady u. 3. sz. 


7. Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:  
 Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 


Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz. 


8. Intézmény azonosító számai: 
 Törzsszáma: 342-186-000 
 Adószáma: 15342184-1-04 
 OM azonosító száma: 037828 


9. Az intézmény működési köre: 
 Szeghalom Város közigazgatási határa 
 Észak-Békési Kisrégió 
 A város és a kistérség határain túli vonzáskörzet 


10. Az intézmény jogállása:  
 Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
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11. A költségvetési szerv besorolása: 
 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 


Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 


12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX Tv. szerinti gimnázium és szakközépiskolai 


oktatás és nevelés, szakképzés. 
 Elsődleges alapvető szakágazat: TEÁOR 853100 általános középfokú oktatás 
 További szakágazata:   TEÁOR 853200 szakmai középfokú oktatás 


13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai:  
13.1. Alaptevékenységek: 
 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok: 


80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás: 4 osztályos gimnáziumi 
oktatás, 6 osztályos gimnáziumi oktatás, nyelvi előkészítő évfolyammal működő 
gimnáziumi oktatás. 
80216–6 Gimnáziumi felnőttoktatás: 4 osztályos gimnázium  
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás: 
- Informatika, 
- Gépészet, 
- Könnyűipar, 
- Közlekedés szakmacsoport 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (gépész, könnyűipari 
szakmacsoport): 
- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04   Köszörűs 
- 31 521 09 0100 31 05   Marós 
- 31 521 10 1000   Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 
- 31 521 11 1000    Hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 
- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 
- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
- 33 542 05 0100 21 01   Fehérnemű-készítő 
- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01  Csecsemő- és gyermekruha készítő 
- 33 542 05 0010 33 02  Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére képesítő iskolai oktatás: 


- Szakközépiskola 
- Szakiskola 
- Saját tanműhely üzemeltetése. 
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- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04  Köszörűs 
- 31 521 09 0100 31 05   Marós 
- 31 521 10 1000   Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 
- 31 521 11 1000    Hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 
- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 
- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
- 33 542 05 0100 21 01   Fehérnemű-készítő 
- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 
- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 
- 54 542 01 0010 54 02   Ruhaipari technikus 
- 54 542 01 0010 54 03   Textilipari technikus 
- 54 481 03 0100 52 01   Számítástechnikai szoftverüzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 01   Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 03   IT biztonságtechnikus 
- 54 481 03 0010 54 05   Számítógéprendszer-karbantartó 
- 54 481 03 0010 54 07   Webmester 
- 52 523 01 0100 52 01   PLC programozó 
- 54 862 01 0000    Munkavédelmi technikus 
- 55 345 01 0010 55 05   Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 


szakügyintéző 
- 54 345 02 0000    Logisztikai ügyintéző 
- 54 345 02 0001 54 01   Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 
55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás  
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 


gyermekek, tanulók számára. 
80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 


oktatása, 
80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás, 
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás, 
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 


oktatása, 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 


oktatása, 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés 


megszerzésére felkészítő iskolai nevelése, oktatása, 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás. 
  


A 80218-8, 80222-5, 80225-2, 80215-5 és a 80513-5, 55132-6 szakfeladatok esetén a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű igényű 
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gyermekek, tanulók nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus igénybevételével. 


Az ellátható fogyatékosság típusai: a többi tanulóval együtt nevelhető értelmi (enyhe 
fokban sérült), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, 
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése. 


 


13.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok: 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04  Köszörűs 
- 31 521 09 0100 31 05   Marós 
- 31 521 10 1000   Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 
- 31 521 11 1000    Hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 
- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 
- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
- 33 542 05 0100 21 01   Fehérnemű-készítő 
- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 
- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 
- 54 542 01 0010 54 02   Ruhaipari technikus 
- 54 542 01 0010 54 03   Textilipari technikus 
- 54 481 03 0100 52 01   Számítástechnikai szoftverüzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 01   Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 03   IT biztonságtechnikus 
- 54 481 03 0010 54 05   Számítógéprendszer-karbantartó 
- 54 481 03 0010 54 07   Webmester 
- 52 523 01 0100 52 01   PLC programozó 
- 54 862 01 0000    Munkavédelmi technikus 
- 55 345 01 0010 55 05   Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 


szakügyintéző 
- 54 345 02 0000    Logisztikai ügyintéző 
- 54 345 02 0001 54 01   Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 
- A2 C alapfokú    Angol nyelvvizsgára felkészítő 
- B2 C középfokú    Angol nyelvvizsgára felkészítő 
- A2 C alapfokú    Német nyelvvizsgára felkészítő 
- B2 C középfokú    Német nyelvvizsgára felkészítő 
92403-6    Diáksport tevékenység 


13.3. Kiegészítő tevékenységek: 
75195-2 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenységek, 


alaptevékenység sérelme nélkül, a szabad kapacitások bérbeadása. 
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13.4. Kisegítő tevékenysége: 
 Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez. 
13.5. 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok (1. sz. melléklet) 


14. Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere:  
Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 


15. Az intézmény évfolyamai: 


15.1. Nappali tagozat: 
 Gimnáziumi évfolyamok:  


6 évfolyam (6-12. évfolyam):  
  4 évfolyam (9-12. évfolyam):  
  5 évfolyam (9-13. évfolyam):  


3 évfolyam nappali munkarend szerinti felnőttoktatás 
  
 Szakközépiskolai évfolyamok: 
  4 évfolyam ( 9-12.évfolyam):  
 
 Szakiskola évfolyamok: 
  2 évfolyam (9-10. évfolyam): 
 
 Szakképzési évfolyamok: 
  1, 1,5, 2, évfolyam szakközépiskola + (13-14. évfolyam) OKJ szerint 
  1,2,3, évfolyam szakiskola + (11-12-13. évfolyam) OKJ szerint 
  2 évfolyam technikus képzés (13-14. évfolyam) OKJ szerint. 
15.2. Levelező tagozat: 
 Gimnáziumi évfolyamok: 
  4 évfolyamos (9-12. évfolyam)  
15.3. Esti tagozat 


-           Gimnázium  
-          Felnőttek általános iskolája. 
-               Gimnázium, Szakközépiskola 


16. Intézmény befogadóképessége: 
16.1. Nappali képzés: 


Gimnázium:  
  6 évfolyamos: 180 fő 
  4 évfolyamos: 240 fő 
  5 évfolyamos: 120 fő (2008-ban) 
Szakközépiskola: 
  4 évfolyamos: 140 fő 


Szakiskola:120 fő 
Szakképzés: 140 fő 


16.2. Levelező képzés: 
 Gimnázium: 
  4 évfolyamos: 100 fő 
  Esti/levelezőképzés 
16.3. Kollégium: 
  Férőhelyek száma lányoknak: 25 fő 
  Férőhelyek száma fiúknak: 25 fő 
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17 Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  


18. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: 
18.1. Ingatlanok: 
  Szeghalom, Dózsa György u. 2. (hrsz:239/5) 
  Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz.(hrsz: 499) 


Szeghalom, Ady Endre u. 1/A.sz. (hrsz:510)  
Szeghalom, Ady Endre u. 6. sz. (hrsz.: 509) nyilvántartott Szeghalom Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok. 


18.2. Ingóságok:  
A mindenkori vagyonrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkori leltár 
szerinti értékben meghatározott ingóságok 


18.3. Pénzeszközök:  
  Az önkormányzat éves költségvetésében szereplő támogatás 


19. Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog 
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a 
Szeghalom Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet az irányadó. 


20. Az intézmény vezetőjének megbízása: 
Az intézmény vezetőjét a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nevezi ki pályázat útján, 5 év időtartamra. 
Az intézményegységek vezetőit az intézményvezető nevezi ki, a tantestület 
véleményének kikérése után. 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Szeghalom Város 
polgármestere gyakorolja.  


21. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 


Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Évi törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. 


 
Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1. napján lépnek hatályba. 
A 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok 2010. január 1-én hatályukat vesztik. 
 
 
ZÁRADÉK: Elfogadva az 51/2005.(IV.25.) számú határozattal. Módosítva a 
75/2007.(VIII.27) sz. határozattal, a 19/2008.(II.25.) sz. határozattal, a 11/2009.(II.23.) sz. 
határozattal, a 60/2009.(V.25.) sz. határozattal, a 98/2009.(VI.29.) sz. határozattal, a 
124/2009.(VIII.31.) sz. határozattal, valamint a 141/2009.(IX.28.) sz. határozattal. 
  
 


 


Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 
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Hosszú bélyegző: 
  


Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. 


 
 
Körbélyegző:  


Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
Szeghalom 


 
 
 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 


• igazgató 
• igazgatóhelyettesek- kollégiumvezető  
• gazdaságvezető 
• iskolatitkár 
• pénztáros 
• osztályfőnökök (a tevékenységükkel összefüggő dokumentumok érvényesítésekor) 


 
A közoktatási intézmény képviselője a közoktatási törvény 18. §-a szerint megbízott 


intézményvezető. Az intézmény kiadmányozási joga: az igazgatót illeti meg. 
   Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult, távollétében 1. sz. helyettese (szakmai 
és felnőttképzési igazgatóhelyettes), valamint aláírási jogot gyakorolhat az akadályoztatások 
és távollétek függvényében valamennyi helyettese. Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás 
előtt az igazgatót tájékoztatni kell.  
Pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével, vagy ha erről külön elvárás nem 
rendelkezik - egymagában ír alá. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi 
kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy és minden 
esetben a (gazdasági vezető) aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt 
használnak. Csak az így aláírt iratok tekinthetők hivatalosnak az iskola részéről.  
 
 


3. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek 


 
Az intézmény munkavállalói tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 


XXII. törvényt (MT) vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt 
kell alkalmazni. 
   Pedagógus munkakörben a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkező személy foglalkoztatható. 
   A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott oktatói 
munkájának ellátása során, a tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban, a 
büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatokat ellátó személy. 
 
 


III. Az intézmény irányítási és szervezeti felépítése 
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1. Az oktatói munka követelményrendszere 


 
Az intézményben a nevelő – oktató munka a pedagógiai program alapján folyik. A 


pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot, a helyi tantervet, a szakmai 
programot. 
Az intézmény fenntartja magának azt a jogot, hogy a kerettantervtől eltérjen, ennek keretében: 
 
• tantárgyakat összevonhat, 
• műveltségi területeket alakíthat ki, 
• az egyes tantárgyak tananyagának  átadására szánt időkereteket a tantárgyak és az 


évfolyamok között átcsoportosíthatja, 
• az egyes tantárgyak tananyagának átadását korábbi vagy későbbi időpontra áthelyezheti 
 
   Az előzőekben részletezett jogát azzal a megkötéssel gyakorolja, hogy az oktatás időkerete 
nem csökkenhet, valamint a helyi tantervnek az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig 
biztosítania kell a nevelés – oktatás kötelező és közös követelményeinek teljesítését, továbbá 
a rendelkezésére álló -  a törvény alapján meghatározott - időkeretet nem lépi túl, és a tanulók 
heti és napi terhelésére  vonatkozó korlátozásokat megtartja.  
  


2. Szervezeti felépítés és egységek 


 
Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál alapelv, hogy a 


feladatokat zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el, a szakmai felkészültségüknek 
megfelelően. 


 


3. Az iskola vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 


 


A vonatkozó jogszabályok és határozatok betartása mellett – az iskola sajátosságaiból 
fakadóan - az alábbi elvek követése indokolt: 


 


Alapelvek 
• A racionális és gazdaságos működtetés, valamint az a cél, hogy az iskola feladatait a 


jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon 
lássa el - meghatározzák a belső szervezeti egységeket és azok kapcsolattartási rendjét.  


 
• A vezetőség képesítés szerinti összetétele fedje le az iskola képzési szerkezetét. A 


nagyobb létszámú tantárgycsoportok munkájának pedagógiai irányítását képesítésben a 
hozzá legközelebb álló vezető irányítsa. 


• Az iskolai közösség, valamint tagjainak teljesítményét folyamatosan fejleszteni kell. Ez 
érdemben úgy oldható meg, ha gyakorolják a vezetési tevékenység valamennyi elemét 
(tájékozódás, elhatározás és döntés, végrehajtás, szervezés, összehangolás, ellenőrzés és 
értékelés). E cél elérésének alapfeltétele a jog - és feladatkörök arányosítása és azok 
világos meghatározása. 
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Az iskola vezetési szerkezete
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4.  Az intézmény vezetője 


Az iskolafelelős vezetője az igazgató, aki munkáját a vonatkozó jogszabályok, a  
fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 
magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik.  


 
 
   Az igazgató feladat- és jogkörét a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993.évi 
LXXIX. törvény, valamint ennek végrehajtására kiadott, a nevelési – oktatási intézmények 
működéséről szóló – többször módosított – 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza.  


 
 
Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
• az intézmény képviselete, 
• a nevelőtestület vezetése, 
• az intézmény vezetőtestületének kialakítása, és vezető munkatársainak megválasztása, 
• a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése intézményi szinten, 
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 


ellenőrzése, 
• a munkáltatói jogkör gyakorlása, 
• a nevelő-oktató munkát segítők alkalmazása, fegyelmi felelősségre vonásuk és 


közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése, 
• az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, 
• valamennyi, az iskola pénzügyeit érintő kérdések, 
• az iskola dokumentumainak és szabályzatainak aláírása, 
• az iskolát bármilyen formában képviselő levél nyomtatott vagy elektronikus kiadvány 


tartalmi és küllemi elfogadása 
• kiadmányozás 
 


Intézményvezetői felelősség 
 
   Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét a közoktatási törvény állapítja meg. 


   Az igazgató az előzőekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott 
körében helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 
 
  Az igazgató közvetlen munkatársai az alábbi vezető beosztású dolgozók: 
 
• szak- és felnőttképzési igazgatóhelyettes 
• tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes  
• szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettes - kollégiumvezető 
• gazdasági vezető 
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Hatásköréből átruházza: 
 
a tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettesre: 
 


 a hozzátartozó munkaközösségek tagjainak nevelő – és oktató munkájának irányítását 
és ellenőrzését 


 a nevelő-oktató munka ellenőrzését, iskolai szintű megszervezését, 
 előkészíti a tantárgyfelosztás javaslatát 
 a tantárgyfelosztás alapján irányítja az intézmény órarendjének elkészítését 
 a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítását 
 a pedagógusok helyettesítésének megszervezését 
 a pedagógusok tanítási időkeretének, a helyettesítéseknek az ellenőrzését, 


elszámolását 
 gyakorlati oktatók tanítási időkeretének, a helyettesítéseknek az ellenőrzését, 


elszámolását 
 az intézményi vizsgák előkészítését és azok lebonyolítását 
 felel az iskola mindennapi ügyviteli tevékenységéért, koordinálja az adminisztratív 


személyzet munkáját. 
 
 
a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettesre: 
 


 a szakmai munkaközösség tagjainak nevelő – és oktató munkájának irányítását és 
ellenőrzését 


 a szak- és felnőttképzés felelőse, 
 előkészíti a szakképzés fejlesztési tervét, a tantárgyfelosztás javaslatát, 
 előkészíti a felnőttképzés tervét, tantárgyfelosztási javaslatát, 
 felel az intézmény külső és belső e-kommunikációjáért, 
 kapcsolattartó a Berettyó-Körös Szakképzési Társulással (TISZK-kel), 
 kapcsolattartó az iskola gazdasági környezetével (a vállalatok humánpolitikai 


felelőseivel egyeztetve készíti el a szakképzés illetve a felnőttképzés képzési tervét) 
 irányítja és összehangolja az intézmény szakképzési szakmai munkaközösségeinek 


munkáját, a szakmacsoportok munkaközösség-vezetőivel közösen előkészíti, 
megszervezi a vizsgákat, a gyakorlati képzést, 


 kapcsolatot tart az illetékes kamarákkal, az NSZI-vel, a gazdálkodó szervezetekkel, 
valamint a Regionális Munkaügyi Központtal, 


 szervezi a szakmai tanulmányi versenyeket, a tehetséggondozást, 
 a gyakorlati képzés irányítását és ellenőrzését 
 gyakorlati oktatásvezetői feladatokat 
 a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítását a belső és külső 


gyakorlóhelyekre  
 gondoskodik a szakmai oktatási eszközök, információhordozók folyamatos 


megújításáról és az oktató-nevelő munkában történő hatékony alkalmazásukról, és ezt 
fejlesztési beruházási tervben jóváhagyásra előterjeszti az intézmény igazgatójának 


 
 
a szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettesre - kollégiumvezetőre: 
 


 a kollégium intézményi koordinálását 
 koordinálja a tanári továbbképzéseket 
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 együttműködést a diákönkormányzattal, szülői szervezettel, fegyelmi bizottsággal 
 segíti, szervezi és ellenőrzi az iskolapszichológus, minőségbiztosítási felelős, gyermek 


és ifjúságvédelmi felelős munkáját 
 az iskolai tanári és diákügyelet szervezője és irányítója, 
 az intézmény beiskolázási terve alapján koordinálja intézményen belül és intézményen 


kívül ezt a tevékenységet, 
 a pályázati lehetőségek figyelését 
 megtervezi az iskola pályázati naptárát, előkészíti és nyomon követi a pályázatokat 
 koordinálja az iskola tankönyvrendelés szabályzatának megfelelően a 


tankönyvfelelősökkel a tankönyvrendelést, adminisztrálja a tankönyvtámogatásban 
részesülő diákok körét és a könyvtárfejlesztésben kapcsolatot tart az iskolai 
könyvtárossal 


 nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezésében való közreműködést az iskolai 
munkaterv alapján 


 a kollégiumi nevelők helyettesítésének megszervezését 
 a kollégiumi nevelők tanítási időkeretének, a helyettesítéseknek az ellenőrzését, 


elszámolását 
 az iskola egészségnevelési terve alapján szervezi az orvosi szűréseket, diagnosztikus 


méréseket, mentálhigienes programokat, kapcsolatot tart az iskolaorvossal, iskolai 
védőnővel. 


 
 
a gazdaságvezetőre: 
 


 a gazdasági szervezet élén a gazdasági vezető áll 
 a gazdasági vezető tagja a nevelőtestületnek 
  munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi 
 „gazdasági”, „ügyviteli” és a „pedagógiai” munkát segítő dolgozók felvételekor a 


döntés-előkészítést szakmai szempontból 
 „gazdasági”, „ügyviteli” és a „pedagógiai” munkát segítő dolgozók munkájának 


megszervezését, ellenőrzését 
 „gazdasági”, „ügyviteli” és a „pedagógiai” munkát segítő dolgozók feletti munkáltatói 


jogkört, kivéve a felvételt és elbocsátást;  
 az intézmény gazdálkodásával összefüggő folyamatok irányítást, ellenőrzését 
 felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, 
 felelős a költségvetési terv és gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások 


helyességéért, 
 gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről, az adó- és 


társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről, 
 ellenjegyzi a kifizetéseket, 
 betartja és betartatja a törvényi előírásokat, illetve iskolai szabályzatokat, és javaslatot 


tesz aktualizálásukra is. 
 nyilvántartja az iskola vagyontárgyait – a leltározási, selejtezési ütemtervben rögzített 


módon ellenőrzi, selejtezi, 
 koordinálja és felel az intézmény hatékony, biztonságos és takarékos üzemeltetéséért, 


a technikai személyzet munkáját a feladatokhoz aktualizálva irányítja 
 javaslatot tesz az intézmény felújítási tervére, intézkedik az élet- és vagyonvédelmet 


érintő kérdésekben, 
 a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését 
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Összeférhetetlenség  
 
   Nem lehet az előzőekben meghatározott vezető az, aki közoktatási intézmény fenntartója; 
illetve, aki közoktatási intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői 
megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 
fenntartói jogot gyakorló testület (közgyűlés, képviselőtestület, kuratórium) tagjaira. 
 
 


5. Igazgatóhelyettesek jogköre és felelőssége 
 


   Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek- kollégiumvezető, gazdasági vezető az 
iskolavezetés állandó tagjai segítik.  


 
 
   Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. 


Az igazgató közvetlen munkatársai az alábbi vezető beosztású dolgozók: 
 
• szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettes 
• tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes  
• szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettes - kollégiumvezető 
• gazdasági vezető 
 
 
   Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét) igazgatóhelyettesek-kollégiumvezető és gazdasági vezető segítik 
meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. Az igazgatóhelyettesi, gazdasági 
vezetői megbízást az intézmény igazgatója adja, az igazgatóhelyettesek megbízásánál a 
tantestületi véleményének kikérésével. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény 
határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettesnek rendelkeznie kell 
a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 
öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal. Az igazgatóhelyettesi megbízások 
időtartamát az igazgató határozza meg vagy visszavonásig érvényes. 
 
 Az igazgatóhelyettesek-kollégiumvezető és a gazdasági vezető munkájukat munkaköri 
leírásaik alapján az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. Az 
igazgatóhelyettesek hatásköre és felelőssége kiterjed teljes feladatkörükre és 
tevékenységükre. Tevékenységükben személyes felelősséggel tartoznak az intézmény 
vezetőjének. Ellenőrzéseik tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi 
problémáit jelzik az intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesznek.       
Személyes felelősséggel tartoznak az intézmény igazgatójának. Beszámolási kötelezettségük 
kiterjed az intézmény egész működésére, a feladatkörök belső ellenőrzésére, a tapasztalatok és 
az egész intézményt érintő problémák jelzésére.  
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 A vezetők konkrét, részletes feladatmegosztását az intézmény „Munkaköri leírások” című 
önálló belső szabályzata tartalmazza.  
 
 
   Minden héten hétfőn 9:00-tól iskolavezetési értekezlet kerül megtartásra. Helye az igazgató 
irodája. Az iskolavezetési értekezlet állandó résztvevői: igazgató, igazgatóhelyettesek-
kollégiumvezető, gazdasági vezető 
   Az iskolavezetési értekezletről feljegyzés készül. Stratégiai vagy más fontos kérdésekről 
pedig konkrét jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv az irattárban található és a szabályzatban rögzített 
hozzáféréseknek megfelelően és mértékig nyilvános. A vezetők értekezleteken beszámolnak a 
szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a 
problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Az iskolavezetői értekezlet meghívottjai, 
valamint a napirendi pontok az aktuálisan tárgyalt téma függvényében bővülnek. 


Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül 
bármikor összehívhat. 
 
Állandó napirendi pontok: 
 


 Igazgatóhelyettesi beszámolók (felelősek: az igazgató helyettesek) 
 Üzemeltetési, karbantartási jelentés, technikai személyzet munkarendje, munkaügyi 


feladatok (felelős: gazdasági vezető) 
 Az eltelt időszak értékelése, stratégiai terv és feladatmegosztás elkészítése az aktuális 


heti ciklusra. A heti terv előterjesztése (felelős: igazgató) 
 
   Az iskolavezetői értekezlet valamennyi résztvevőjére (az írott és íratlan szabályok alapján) 
titoktartási kötelezettség érvényes, amelynek megszegése fegyelmi vétség, és eljárást vonhat 
maga után.  
 
 
Az igazgatóhelyettesek jogai: 


 


• az igazgatóhelyettesek egymással mellérendelt viszonyban vannak. 
• iskolavezetési értekezleten szavazati joggal rendelkeznek. 
• irányításuk a Pedagógiai programban, az SZMSZ-ben és munkatervben 


egyeztetett elvek alapján történik. 
• irányításuk alá tartozó kollégák jutalmazásának, kitüntetésének kezdeményezése. 
• irányításuk alá tartozó kollégák fegyelmi ügyeinek kezdeményezése. 
• a pénzintézetnél vezetett pénzforgalomnál bejelentett módon aláírási joggal 


rendelkezhetnek. 
 


 


Az igazgatóhelyettesek felelőssége: 
 
felelősek: 


• a hozzájuk tartozó kollégák szakmai munkájáért, 
• a tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal való kapcsolattartásért, 
• pontos órakezdésért, befejezésért, 
• tartalmas tanórákért, 
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• a tanulók neveléséért, 
• a közös megállapodások, elvek betartásáért, 
• a hozzájuk tartozó kollégák osztályfőnöki és tanári adminisztrációjáért 


(elektronikus osztálynaplók, törzskönyvek vezetése, osztályzatok beírása, 
mulasztások igazolása, összesítések, nevelői napló, ügyeleti napló, stb.), 


• figyelemmel kísérik és segítik a munkaközösség-vezetőket, 
• figyelemmel kísérik a helyettesítések megszervezését és ellenőrzik a 


helyettesítések megtartását, 
• figyelemmel kísérik az iskolai rendezvényeken való részvételt, illetve az aktív 


közreműködést, engedély nélküli távollét esetén felelősségre vonást 
kezdeményeznek. 


 


Az igazgatóhelyettesek feladatai 
 


• Kötelesek figyelembe venni a jogszabályokat, az irányító, illetve fenntartó 
határozatait, javaslatait, a tantestület határozatait, az igazgató utasításait, 
javaslatait. 


• Feladatuk a területükhöz tartozó kollégák munkájának segítése, a tanítás - tanulási 
folyamat segítése, irányítása és ellenőrzése. A munkafolyamatokról elemzést és 
értékelést készítenek, következtetéseiket, javasolt intézkedéseiket kötelesek az 
iskolavezetés elé terjeszteni, döntésre előkészíteni. 


• Irányítják a tanárok képzését, továbbképzését. 
• Ügyeleti beosztás szerint felügyelik és ellenőrzik az iskola napi 


munkatevékenységeit, gondoskodnak a tanítás zavartalan biztosításáról. 
• Gondoskodnak a személyi feltételekről (tanár, dolgozó keresése, javaslat az 


alkalmatlanok felmentésére stb.). 
• A kollégák munkáját értékelik az óralátogatások, beszélgetések, felmérések, 


megfigyelések, elemzések alapján. 
• Figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó tárgyi feltételek biztosítását. 
• Területükhöz tartozó pályázatokon való részvételt kezdeményezik, elkészítik, 


elkészíttetik és irányítják annak további bonyolítását. 
• Tanítási szünetekben előzetes beosztás szerint ellátják az ügyeletet. 
• A szülői értekezleteket előre egyeztetett elvek szerint látogatják, valamint a 


fogadóórákat figyelemmel kísérik és a tantárgyakkal kapcsolatos szülői 
véleményeket felmérik. 


• Elkészítik a tantárgyfelosztást és gondoskodnak az óratervek előírásainak 
megfelelően a mindenkori órarend elkészíttetéséről a tanév megkezdéséig. 


• Gondoskodnak a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről 
• Kidolgozzák és megszervezik a záróvizsgák rendjét. 


 


   A felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója munkakörével összeegyeztethető eseti 
többletfeladattal megbízhatja. 
     A tanulókkal és családjukkal kapcsolatos minden olyan ténnyel, információval 
kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, amelyről hivatásának ellátása során 
szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek 
a Közoktatási törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók. Munkatársaival 
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kapcsolatban megtartja a hivatali titkot. A tanulók jogait és kötelességeit a törvény 
szellemében betartja, ill. megköveteli.  


 


6. Gazdasági vezető 
 


A gazdasági vezető jogai: 
• közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 
• az irányítása alá nem tartozó egységek gazdasági és pénzügyi munkájához 


iránymutatást ad, és ellenőrzi azt, 
• a költségvetési szerv egészére (igazgatóval és a területvezetőkkel való 


megbeszélés, egyeztetés után) gazdálkodási és pénzügyi intézkedéseket hoz, 
amelyeket az iskola minden dolgozója - a szervezeti besorolástól függetlenül - 
köteles végrehajtani.  


• előzetes tudomása nélkül az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség 
nem vállalható, a gazdasági kihatással járó, valamint az intézmény kezelésében 
lévő eszközöket érintő intézkedés nem tehető, 


• javaslatot tehet az irányítása alá tartozó szervezeti egység dolgozóinak 
alkalmazására, beosztására, áthelyezésére, a közalkalmazotti jogviszonyának 
megszűntetésére valamint kitüntetésre, jutalmazásra, 


• a gazdasági vezető köteles tiltakozni minden olyan intézkedés ellen, amely 
jogszabályba ütközik, a gazdaság érdekét, a társadalmi tulajdont, illetve az iskola 
gazdaságos működését sérti. Ha az igazgató az ilyen intézkedést írásban 
megerősíti, a gazdasági vezető az intézkedés végrehajtását nem tagadhatja meg, 
azonban az igazgató egyidejű értesítése mellett a felettes hatóságnak írásban 
jelentést tesz. 


 
A gazdasági vezető felelős: 
 


• az iskola költségvetésének elkészítéséért és annak végrehajtásáért, 
• a jóváhagyott előirányzatok gazdaságos és takarékos felhasználásáért, a pénzügyi 


kötelezettségek pontos teljesítéséért, az iskola követeléseinek érvényesítéséért, a 
pénzgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint a felsőbb rendelkezések 
betartásáért, 


• az iskola létszám- és bérgazdálkodásáért, 
• a számvitel, a gazdálkodás, a munkaügy és ezek alapjául szolgáló bizonylati 


rendszer, valamint az ezekkel összefüggő ügyvitel helyes megszervezéséért, a 
bizonylatok, valamint a számvitellel kapcsolatos minden egyéb iratanyag 
megőrzéséért, 


• az iskola gazdálkodását és a számvitelt érintő beszámolási kötelezettségért, 
• a társadalmi tulajdon védelméért, 
• a leltározás megszervezéséért, 
• a munkaterületét érintő adat- és jelentésszolgáltatások pontos teljesítéséért, 
• a számvitel és egyéb nyilvántartások naprakész vezetéséért. 
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7. A kollégiumvezető  
 
• Irányítja, ellenőrzi, felügyeli a kollégium működését.  
• Gondoskodik a szakkörök működési feltételeiről, javasolja a szakkörök 


indítását.  
• Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a testület munkáját, a kollégista 


tanulók és közösségeik közvetlen pedagógiai vezetője.  
• Szervezi és vezeti a kollégisták fegyelmi ügyeiben eljáró bizottságot.  
• Munkájáról rendszeresen tájékoztatja, napi kapcsolatot tart és 


együttműködik az intézmény igazgatójával és a többi vezetővel.  
• Elrendeli, engedélyezi és ellenőrzi a túlórák teljesítését, elszámolja azokat. 
• A kollégiumi felvételi eljárásban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 


tevékenykedik.   
• Elkészíti az intézményi kollégiumi dokumentumokat 
• Részt vesz az intézményi szemléken.  
• Szervezi és irányítja a nevelőtestület értekezleteit, tanácskozásait, operatív 


megbeszéléseit.  
• Javaslatot tesz a továbbképzési tervre, és biztosítja a szükséges 


feltételrendszert, ellenőrzi a végrehajtást.  
• A nem pedagógus kollégiumi dolgozók munkájával kapcsolatosan a 


gazdasági vezetővel együttműködve összehangolja tevékenységüket, 
különös tekintettel a vendéglátásra és a nyári karbantartásra.  


• Együttműködik az egészségügyi szolgálattal. 
• Kapcsolatot tart a szakmailag kapcsolódó megyei kollégiumokkal. Ápolja és 


fejleszti a megyei határokon túl ívelő már kialakult kapcsolatokat.  
• Kapcsolatot tart, együttműködik a helyi szakszervezet képviselőivel és a 


DÖK-el.  
• A tanévkezdéshez és záráshoz, a statisztikai jelentéshez és a fenntartó 


igényeihez kapcsolódó dokumentumokat és statisztikákat elkészíti.  
• Elkészíti a kollégistákra vonatkozó létszámváltozások, statisztikák, 


szervezések dokumentumait.  
• Kapcsolatot tart a diákokat ellátó konyha vezetőivel.  
• Megállapítja az intézményi beosztottak munkarendjét.  
• Felelős a kollégiumi szintű tűz- és balesetvédelmi oktatás és a tűzriadó 


megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért.  
• Tanítási szünetekben a beosztás szerint ügyeletet lát el. 
• A költségvetés ismeretében javasolja és ellenőrzi az oktatási területek 


anyagi- és eszközfelhasználását a kollégiumban.  
• A gazdasági vezetővel együttműködve gondoskodik a különféle kollégiumi 


munkaterületek folyamatos működési feltételeinek a biztosításáról. 
 
   A felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója munkakörével összeegyeztethető eseti 
többletfeladattal megbízhatja. 
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8. Iskolavezetőség 
 


Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 
 
A vezetőség tagjai: 


• igazgató, 
• igazgatóhelyettesek-kollégiumvezető, 
• gazdasági vezető, 
• munkaközösség-vezetők  
• minőségirányítási felelős  
• diákönkormányzatot segítő tanár 
• szakszervezeti képviselő 


 
   Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - 
tanácskozási joggal meghívhatja a szülői szervezet elnökét, a diákönkormányzat vezetőjét. 
Vezetőségi megbeszélésre havonta egy alkalommal az éves munkaterv szerint kerül sor. Az 
értekezleten való részvétel az érintettek számára kötelező. Az értekezletekről feljegyzés 
készül. A vezetői megbeszélésen jelenlévők köre a téma függvényében kiegészülhet.  


 Az itt megbeszélt dolgokat (döntéseket, feladatokat stb.) a vezetés tagjai a nevelőtestület, 
illetve az intézmény összes dolgozóinak tudomására hozzák. 
 


9. A vezetők benntartózkodási rendje, az igazgató helyettesítése  
 


Az intézményben biztosítani kell, hogy a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak 
legyenek. A nyitva tartás ideje alatt az iskolavezetés részéről legalább egy vezetőnek az 
iskolában kell tartózkodnia. A vezetői ügyeleti rend rögzített. Tanévenként beosztás szerint 
munkanapokon a vezetői ügyelet 7:15-től 16:00-ig tart. Ez alatt az idő alatt, az ügyeletes 
vezetőnek, az épületben kell tartózkodni. Akadályoztatása esetén, az igazgató 
beleegyezésével, történik a helyettesítése.  
   Az igazgató az iskolavezetés munkarendjét a mindenkori jogszabályok és az iskola 
szakszerű és eredményes pedagógiai működését figyelembe véve határozza meg. Mind az 
igazgató, mind az igazgatóhelyettesek- kollégiumvezető, gazdasági vezető heti beosztásban 
teljesítenek ügyeletet, akadályoztatásuk esetén az igazgató egyeztet és dönt a 
helyettesítésükről. A vezetői ügyelet (alkalmi) beosztás szerint vonatkozik a tanítási 
szünetekre is, az „egyenlő elosztás” elve alapján.  
   Az iskolavezetők heti ügyeleti rendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza és 
nyilvános helyen is (tanári szoba) ki kell függeszteni, valamint az iskolai honlapon is 
szerepel. 
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10. A helyettesítés rendje 


 
   Az igazgatót távollétében (szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte), illetve 
akadályoztatása esetén valamennyi döntést igénylő ügyben a szakmai és felnőttképzési 
igazgatóhelyettes helyettesíti. Legalább 3 hétig tartó távollét esetén a helyettesítés (az 
átruházás tényét írásban rögzítik) kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre. Együttes 
akadályoztatásuk esetén a tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes látja el a fentieknek 
megfelelően a helyettesítési feladatokat. 
   Az tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettest a szakmai és felnőttképzési-, szerevezési és 
fejlesztési igazgatóhelyettes helyettesíti. A szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettest a 
tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettes, szerevezési és fejlesztési igazgatóhelyettes 
helyettesíti. A szerevezési és fejlesztési igazgatóhelyettest a tanulmányi és nevelési 
igazgatóhelyettes, a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettes helyettesíti. 
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IV. A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó 
dokumentumok 


 


1. A törvényes működés alapdokumentumai 
 


Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal 
összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: 


• alapító okirat 
• pedagógiai program 
• éves munkaterv  
• jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei (belső szabályzatok, 


igazgatói utasítások) 
• házirend 
• kollektív szerződés 
• közalkalmazotti szabályzat 


 
 


2. Az alapító okirat 
 


A közoktatási törvény 37. §-a rendelkezik a közoktatási intézmény létesítéséről, 
alapításáról. 


Az alapító okirat (jogosító okirat) tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, 
aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 


 


3. A pedagógiai program 
 


A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó 
nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A törvény 39. §-a biztosítja az intézmény 
szakmai önállóságát. A 44-51. § ad iránymutatást az intézmények pedagógiai programjáról. 
 
Az intézmény pedagógiai programja meghatározza: 
 


• Az intézményben folyó nevelés és oktatás célját, a törvény 9. §-ában 
meghatározottak megvalósításának módozatait; 


• Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes 
évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező tanórai foglalkozásokat és 
azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit; 


• Az iskola magasabb évfolyamaira lépés feltételeit; 
• Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit és 


követelményeit, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módját; 
• A tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a 


beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő 
tevékenységeket. 


• Szakmai programot 
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   A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. 
 
 


4. Az éves munkaterv 
 
   Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, 
feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 
cselekvési terve a felelősök megjelölésével. 
 
   Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el és a nevelőtestület fogadja el. 
Véglegesítésére, elfogadására az szeptember havi tantestületi értekezleten kerül sor.  Az 
igazgató kikéri a szülői szervezet és az intézmény diákönkormányzatának véleményét 
illetékességi körükben. 
 
 
 


5. A további intézményi működést meghatározó dokumentumok 
 


A kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodások, 
amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződő felek képviselői írnak alá. 
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V. A nevelőtestület 


 


1. A nevelőtestület tagjai 
 


A nevelőtestület (tantestület) az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési-oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 
tagjainak meg kell felelniük a Közoktatási törvény képesítési előírásainak. 


A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a Pedagógiai program 
céljait és feladatait, az intézményre bízott fiatalok magas színvonalú nevelését és oktatását. 
 
A nevelőtestület tagjai: 


• a pedagógusok, 
• a gazdasági vezető, 
• a pedagógiai munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottak. 


 


2. Nevelőtestületi feladatok 
 


A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség 
gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a 
következők: 


• a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása, 
• a gyermekek és tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása, 
• a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és 


minősítése, 
• a szülők, a tanulók, az alkalmazottak emberi méltóságának tiszteletben tartása és 


jogaik érvényre juttatása, 
• a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása, 
• a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása, 
• a szervezett minőségfejlesztési program végrehajtása, 
• a tanév munkatervének elkészítése, 
• átfogó értékelések és beszámolók készítése, 
• a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásának 


betartása, 
• a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme. 


 


3. Nevelőtestületi jogkör 
 
A nevelőtestület döntési jogköre: 


• a Pedagógiai program elfogadása és módosítása,  
• az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása, 
• környezeti- egészségnevelési program elfogadása, 
• a minőségfejlesztési program elfogadása, 
• a tanév munkatervének elfogadása, 
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• átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának 


megállapítása, 
• a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 
• a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása, 
• a diákönkormányzat működésének jóváhagyása, 
• saját feladatainak és jogainak részleges átruházása, 
• fakultációs irányok, szakmacsoportok megválasztása, módosítása. 


 
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben (eltekintve a tanulók magasabb 


évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 
 


A nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik: 


• a tanulóközösségekről hozott döntések kérdéseiben, 
• igazgatóhelyettesek megbízásakor, 
• iskolai pályázatok kiírásában, a pályázatok elbírálásában, díjazásában, 
• az iskola költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 


felhasználásában, 
• az iskola fejlesztési, beruházási és felújítási tervei megállapításában, valamint a 


külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 
 
A nevelőtestület javaslattevő jogköre: 


• kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. 
• a kollégiumi nevelőtestület jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos 


minden kérdésre.  
 


A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt 
érintő ügyben.  
 


Ha a nevelőtestület a döntési, véleményező illetőleg javaslattevő jogát az iskola 
valamennyi dolgozóját érintő kérdés tekintetében gyakorolja, a nevelőtestületi értekezletet 
alkalmazotti értekezlet keretében kell megtartani. Ebben az esetben az iskola valamennyi 
dolgozóját azonos jogok illetik meg. 


 
 


4. Nevelőtestületi értekezletek 
 


A nevelőtestület feladatainak ellátására számos értekezletet tart. Az értekezletek egy 
részét az éves munkaterv rögzíti. 


 
A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 
• tanévnyitó értekezlet, 
• havi információs értekezletek 
• félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet  
• őszi nevelési értekezlet, 
• tavaszi nevelési értekezlet, 
• tanévzáró értekezlet. 
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Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a 


Közalkalmazotti Tanács és az intézmény igazgatója, (a kollégium vezetője a kollégiumban) 
vagy vezetősége szükségesnek látja. A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – 
jogszabályokban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 
hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai 
közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi 
értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt személy vezeti, melyet tisztázás 
után az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a 2 hitelesítő ír alá. 


A nevelőtestület tagjainak személyes ügyeire vonatkozó, a pedagógusok és tanulók 
magatartását, munkáját értékelő megbeszélések, értekezletek vitaanyaga szolgálati titok: azt a 
nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni.  
 


5. Nevelőtestületi jogok átruházása 
 


A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére 
tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan időre 
vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelősségteljesen ellátni, 
és beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestület tagjai felé. 
 
Pedagógusközösségnek átadott jogkörök: 
 


   A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó 
pedagógus közösségre ruházza át: 
 
• a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést, 
• az osztályközösség problémáinak megoldását. 


 
 


 
Szakmai munkaközösségeknek átadott jogkörök: 
  


   A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi feladatokat: 
 
• a helyi tanterv kidolgozása, módosítása, 
• a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 
• a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 
• a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 
• a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, 
• a szakmai munkaközösség-vezető véleményezése. 
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6. Szakmai munkaközösségek 
 
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, 


annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. 


Az iskola szakmai munkaközösségei 
 
Humán munkaközösség - szakterülete:  


• magyar nyelv és irodalom,  
• történelem,  
• társadalomismeret,  
• filozófia,   
• mozgókép és médiaismeret, 
• dráma, 
• rajz, 
• ének-zene 


 


Természettudományi munkaközösség - szakterülete: 
• matematika 
• fizika 
• kémia 
• biológia 
• földrajz 
• testnevelés 


 


 Informatika munkaközösség- szakterülete: 
• gimnáziumi informatikai oktatás 
• szakiskolai informatikai oktatás 
• érettségire épülő szakképzés 


 
Idegen nyelvi munkaközösség- szakterülete: 


• angol 
• német 
• olasz 
• orosz 
• latin 


 


Gépészeti és könnyűipari munkaközösség- szakterülete: 
• pályaorientáció 
• szakmai elmélet 
• szakmai gyakorlat 


   


Osztályfőnöki munkaközösség- szakterülete:   
• gimnáziumi osztályok osztályfőnöki munkája   
• szakközépiskolai osztályok osztályfőnöki munkája    
• szakiskolai és szakképző osztályok osztályfőnöki munkája  
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 A munkaközösség feladatai 
 


• javaslatot tesz a munkaközösség éves programjára, 
• fejleszti a szakterület módszertanát és az oktatómunkát, javaslatot tesz a 


továbbfejlesztésre, 
• szervezi a pedagógusok továbbképzését, 
• támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 
• egységessé teszi az intézményi követelményrendszert, 
• felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 
• összeállítja a felvételi-, különbözeti-, osztályozó-, javító-, érettségi és szakmai 


vizsgák feladatait és tételsorait, 
• kiírja a helyi pályázatokat, lebonyolítja a versenyeket, javasolja az iskolában 


használandó tankönyveket, taneszközöket (tantárgyak, évfolyamok, csoportok 
szerint),  


• véleményezi a tantárgyfelosztást és a pedagógusok megbízásait, 
• végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat. 
 


A szakmai munkaközösségek értekezletei 
 
   Az elfogadott éves munkatervükben meghatározottak szerint. 
 
 


7. A pedagógus jogai, feladatai, kötelességei  


A pedagógus jogai   
 
A pedagógust munkakörével összefüggésében megilleti az a jog, hogy: 


• személyét, mint a pedagógus közösség tagját, megbecsüljék, személyiségi jogait 
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, 


• nevelési, illetve Pedagógia program alapján az ismereteket, a tananyagot, a 
nevelés és tanítás módszereit megválassza, 


• a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 
megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 
taneszközöket, 


• az 1993. évi LXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésben foglaltak megtartásával saját 
világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő – és oktató 
munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a 
gyermeket, tanulót, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 


• irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, 
• minősítse a tanulók teljesítményét, 
• hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 
• nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, 


illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a 
nevelőtestület tagjait megillető jogokat, 


• szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján 
gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 
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• szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, 
regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 


• az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, 
múzeumokat és más kiállítási termeket ingyenesen látogassa. E jogosultságot a 
munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal 
kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy 
jogosult igénybe venni a pedagógusok részére jogszabály, vagy a helyi 
önkormányzat által biztosított más kedvezményeket, 


• jogszabályban meghatározottak szerint évenként hozzájárulást vegyen igénybe 
pedagógiai szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus 
ismerethordozók stb.) vásárlásához. 


• Kiemelt munkavégzéséért elismerésben részesüljön, ha annak a feltételei 
biztosítottak.  


  


A pedagógus feladatköre  
 


A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Feladata 
a tantárgyfelosztás és az órarend szerint meghatározott tanórák megtartása, diákkörök, 
korrepetálások, felzárkóztatások és tehetséggondozó foglalkozások megtartása külön beosztás 
szerint. A Pedagógiai programban meghatározottak alapján nevelőmunkát lát el. 


Feladatát a törvényben meghatározott kötelező óraszám figyelembe vételével és a 
tantárgyfelosztás alapján az alábbiak szerint látja el: 


 
Tanórákkal kapcsolatos feladatok: 
 


• Köteles lelkiismeretesen, alaposan felkészülni a tanítási órákra (óravázlat 
javasolt). 


• Feladata a kötelezően előírt kísérletek előkészítése, bemutatása. A szemléltető 
eszközöket a lehetőségekhez képest az óra megkezdése előtt előkészíti. Javasolt a 
kötelezőn felüli kísérletek munkaközösségi szintű tervezése. 


• Lehetősége van a maga által készített szemléltető anyagok előállításában igénybe 
venni az iskola kiegészítő személyzetét (iskolai informatikus, adminisztrátor). 


• Köteles a tanítási órát, gyakorlati foglalkozást, szakkört a kiírt időpontban és 
helyen elkezdeni és befejezni. 


• Köteles a tanórákon a nevelőtestületi elvárásoknak megfelelő, a tanuláshoz, 
munkához nélkülözhetetlen rendet, fegyelmet megtartani. 


• Köteles a hetesi teendők ellátását figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a 
házirendnek érvényt szerezni. 


• Helyettesítés esetén a pedagógus a helyi tantervben szereplő tananyagot (tartós 
távollét esetén tananyagokat (osztályokra bontva) leadja vagy eljuttatja a 
tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettesnek, aki átadja a helyettesítő tanárnak.  
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Tanulók értékelésével kapcsolatos feladatok: 
 


• Köteles a tanulók felkészültségét rendszeresen ellenőrizni, munkáját értékelni. 
(Ennek egységes elveit a nevelőtestület és a munkaközösség határozza meg a 
Pedagógiai program alapján). 


• Köteles figyelni arra, hogy tantárgya óraszámának megfelelő érdemjegy kerüljön 
a naplóba. 


 
Tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos feladatok:  


• Érettségire ill. szakmai vizsgára készülő osztályait jó színvonalon készíti fel a 
záróvizsgákra, ill. ellátja a vizsgaszabályzatban meghatározott feladatokat a 
vizsgákkal kapcsolatban. 


• Az iskola belső döntése alapján elvégzi a felzárkóztató, korrepetáló feladatokat, 
valamint a tehetséggondozást. 


• Tanulmányi versenyekre jó színvonalon felkészíti tanulóit, a versenyeken 
gondoskodik kíséretükről. 


• Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységét a külön megbízásban 
leírtak szerint látja el, amennyiben ilyen feladatra megbízást vállal, illetve jelöli az 
iskola vezetése. 


 


Ügyelettel, felügyelettel kapcsolatos feladatok: 


• Ügyeletet lát el az ügyeleti rendben meghatározattak alapján. 
• Beosztás szerint ellátja a helyettesítéseket és felügyeleteket. 


 


Adminisztrációval kapcsolatos feladatok: 
• Köteles az előírásoknak megfelelően vezetni a haladási és szakköri naplót.  
• Adatokat szolgáltat az iskola vezetése számára. 
• Figyelemmel kíséri az iskolai dokumentumokat (heti-, havi eseménynaptár, e-


naplóban helyettesítés, órarend, megbízások stb.), a határidőket betartja. 
 


Iskolai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok: 


Köteles részt venni a következő iskolai rendezvényeken: 
• tanévnyitó ünnepség, 
• tanári, alkalmazotti értekezletek, 
• iskolai ünnepségek, 
• fogadó órák, 
• összevont szülői értekezlet  
• szülői értekezletek (előzetes egyeztetés szerint)  
• pályaválasztási nap (előzetes egyeztetés szerint)  
• diáknap, 
• szalagavató, ballagás, 
• tanítás nélküli munkanapok, 
• tanévzáró ünnepség, 
• illetve minden olyan esetben, amikor az iskolavezetés elrendeli. 


 







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 40 


Eszközökkel, szertárral kapcsolatos feladatok: 


• A szertárfelelőssel egyetértésben végzi a szaktárgy eszközkészletének tervezett 
fejlesztését, javítását, selejtezését, beszerzési tervek összeállítását. 


• Anyagi felelősséggel tartozik az épület berendezéseivel, a rábízott eszközökkel és 
tantermekkel kapcsolatban az erre vonatkozó jogszabályok alapján. 


 
Továbbképzéssel kapcsolatos feladatok: 


• A jogszabályban meghatározott időszakban 7 évenként 120 órás továbbképzésben 
köteles részt venni, melynek igazolását bemutatja az intézmény vezetőjének. 


 


Munkakapcsolatok, információ-kapcsolatok: 


• Kapcsolatot tart a szülőkkel, a munkaközösség vezetőjével, az adott terület 
vezetőjével, az osztályfőnökkel, a tanulókat befogadó kollégiummal, a 
diákönkormányzattal és a tantestület más tagjaival. E kapcsolattartás fő irányelve 
az legyen, hogy a tanulókat egységes elvárás rendszernek tegye ki az osztályban 
tanító tanárok közössége. 


 


Pedagógusok felelőssége  
 


A pedagógus felelőssége különösen, hogy: 
• nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 


többoldalúan közvetítse, 
• nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 


képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 
fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, 
tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben 
lévő gyermek felzárkózását. A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi 
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról 
meggyőződjön. Ha észleli, hogy a gyermek, tanuló balesetet szenved, vagy ennek 
veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye, 


• közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, 
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében, 


• a gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 
• a szülőket, és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a 


szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének 
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 


• a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. 
 


   A tanulókkal és családjukkal kapcsolatos minden olyan ténnyel, információval kapcsolatban 
titoktartási kötelezettség terheli, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. A 
titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek a Közoktatási törvény 
alapján kezelhetők és továbbíthatók. Munkatársaival kapcsolatban megtartja a hivatali titkot. 
A tanulók jogait és kötelességeit a törvény szellemében betartja, ill. megköveteli. 
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8. Pedagógusok munkarendje 
 


A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelő-
oktató munkával, és a tanulókkal való foglalkozáshoz szükséges időből áll. 


A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 
igazgatóhelyettesek állapítják meg az órarend figyelembevételével, az intézményvezető 
jóváhagyásával. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel korábban munkahelyén 
megjelenni. Az ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 15 perccel kell korábban 
érkeznie. 
 


  A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap 
munkaidőben – de legkésőbb - az adott munkanapon 7.30-ig köteles jelenteni az igazgatónak, 
és a tanulmányi nevelési igazgatóhelyettesnek, hogy helyettesítéséről gondoskodni tudjon. 


  Az igazgatóhelyettes a nevelői szoba hirdetőtábláján az e-naplóban (lehetőleg szóbeli 
megbeszélés után) jelzi a helyettesítő pedagógusok órabeosztását. 


   A hiányzó pedagógus köteles a hiányzás kezdetekor a helyi tanterv alapján tanóráinak az 
anyagát osztályokra és tanítási napokra bontva az iskolavezetéshez eljuttatni, illetve 
feljegyzéseivel a helyettesítő kolléga munkáját elősegíteni.  
 


  A pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt – írásban - legalább két nappal előbb:    


- tanóra (foglalkozás) elhagyására  
- óracserékre 


 


Egynapos távollét engedélyezése pedagógus munkakörben alkalmazottak esetében 


 
 A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók egy napos távollétének engedélyezését 
indokolt esetben – írásban – az igazgatótól kérhetik. 


 


  A távollét alatti munkavégzés alól a következő formák valamelyikének igénybevételével 
mentesíthető a pedagógus: 


 
• Gyermek után járó pótszabadság felhasználása 
• Az el nem látott órák számának levonása hónap végén a pedagógus túlórájának 


mennyiségéből 
• Óracsere (azon pedagógusok esetében, akiknek nincs túlórájuk) 
• A távollét óraszámainak (mínusz óraként való nyilvántartása) adott hónapon belül az 


igazgatóhelyettes utasításai alapján történő ledolgozása 
• A távollét igazoltnak tekintése, munkabér folyósításának elmaradása (fizetés nélküli 


szabadság) 
• Szívességhelyettesítés 
 
 Az igazgatóhelyettesek távollétét az igazgató engedélyezi. 


 Az igazgató távollétét a fenntartó engedélyezi. 







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 42 


Pedagógusok megbízásai 
 


A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli – a nevelő – oktató munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra megbízást vagy kijelölést az igazgató 
vagy az igazgatóhelyettesek adnak a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása 
után. 


Azok a pedagógiai, vezetési, szervezési feladatok, melyeket a pedagógus kijelölés, 
választás, vagy az iskolavezetéssel való megállapodás alapján órakedvezmény vagy díjazás 
ellenében köteles ellátni: 


 
Pótlékkal vagy órakedvezménnyel ellátandó feladatok: 


• munkaközösség vezetése, 
• osztályfőnöki munka, 
• minőségbiztosítási felelős 
• pszichológus munkatárs 
• diákönkormányzatot a segítő pedagógus  
• gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
• fegyelmi bizottság elnöke 
• ECDL vizsgaszervező 


 
Óraszámmal kifejezhető feladatok: 


• korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozási munka, 
• szakkörök, diákkörök, művészeti körök vezetése, 
• tömegsport foglalkozások vezetése. 


 
 
Díjazás nélkül ellátandó feladatok: 


• ifjúságvédelmi tevékenység, 
• pályaválasztási munka, 
• szertárak kezelése, fejlesztése, 
• kapcsolattartás a közművelődési intézményekkel, 
• szervező munka a rendezvényeken. 


 
A felsorolt feladatok ellátásához a választás, megbízás elvei: 


• elsősorban a hozzáértés, a felkészültség, személyes adottság a mérvadó, 
• lehetőség szerint a pedagógusok közti egyenletes terhelés biztosítása, 
• önkéntesség elvének érvényesítése, 
• egészségügyi, szociális szempontok érvényesítése. 
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Osztályfőnöki megbízás 


   Az osztályfőnököket az osztályban tanító tanárok közül az igazgató kéri fel és bízza meg. 


 
Feladatai: 


• Tanév elején elkészíti az osztályfőnöki éves nevelési tervét és így biztosítja 
nevelőmunkája tervszerűségét. 


• Kezeli az elektronikus osztálynaplót, annak vezetését az iratkezelés szabályai 
szerint végzi (haladási rész, osztálynévsor, hiányzások lezárása, statisztika, stb.). 


• Az adminisztrációs feladatokat ellátja (bizonyítvány, törzskönyv, igazolások, 
statisztikák stb.). 


• Az iskolavezetés megbízása alapján felméréseket készít osztálya tanulóiról. 
• A tanulói támogatások jogosultságának megállapításához szükséges igazolások 


összegyűjtését bonyolítja. 
• Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, fogadóórákat és szülői értekezleteket tart. 
• Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi és közösségi 


teljesítményét, figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét. A szaktanárokkal 
és a szülőkkel egyeztetve (értesítve) megteszi a szükséges intézkedéseket. Az 
SZMSZ-ben, illetve a házirendben meghatározottak szerint jutalmazhatja és 
büntetheti a tanulókat. 


• Lehetősége illetve igény szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot 
tart az osztályban tanító tanárokkal, kollégiumi nevelőkkel. 


• Megtervezi az osztály életét és programjait (bemutatkozó műsor, diáknap, 
szalagavató stb.), a lehetőségeknek megfelelően tanulmányi kirándulást szervez. 


• Kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal, annak munkáját segíti. 
• Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán 


kívüli, ill. iskolán kívüli elfoglaltságait. 
• Szakképző évfolyamokon kapcsolatot tart a külső szakképző helyekkel. 


 
Munkaközösség-vezetői megbízás 
 


A munkaközösség-vezető feladatát a szakmai vagy az általános igazgatóhelyettes 
közvetlen irányításával végzi. A munkaközösség-vezetőt az iskolavezetés javaslata alapján a 
munkaközösségek évente választják meg nyílt szavazás alapján. 
 


Feladatai: 


• Kialakítja a munkaközösség működési rendjét és munkaprogramját, tanév végén 
beszámolót készít a munkaközösség munkájáról. 


• Részt vesz a pedagógusok továbbképzésen való részvételének tervezésében és 
szervezésében. 


• Előkészíti a munkaközösségre vonatkozó tantárgyfelosztást. 
• Kialakítja az iskolai tanulmányi versenyek programját, gondoskodik az azokra 


való nevezésről, a versenyek bonyolításáról. 
• Ellenőrzi a munkaközösség munkájának eredményességét (óralátogatás), 


javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. Az óralátogatásokról feljegyzést készít. 
• Támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját. 
• Megszervezi és bonyolítja a munkaközösség értekezleteit, legalább kéthavonta 


vagy indokoltság szerint  
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• Javaslatot tesz a minőségi bér differenciált elosztására, a munkaközösség 
tagjainak tevékenysége és eredménye alapján az iskolavezetés kérésére  


• Javaslatot tesz jutalmazás céljából az iskolavezetés kérésére. 
• Felügyeli a helyi tantervek kidolgozását, azok módosításait ellenőrzi. 
• Ellenőrzi a tanulók érettségi és szakmai vizsgákra való felkészítését. 
• Javaslatot tesz a munkaközösség eszközbeszerzéseire, engedély alapján felügyeli 


annak végrehajtását. 
• A Pedagógiai programmal összhangban koordinálja a szükséges taneszközök, 


tankönyvek kiválasztását, szükség szerint egyezteti a területvezetőkkel. 
• Közreműködik a hiányzó pedagógus helyettesítésének összeállításában az 


illetékes igazgatóhelyettessel. 
• Részt vesz az intézmény minőségpolitikájának kialakításában, felügyeli 


szakterületén a minőségirányítási program működtetését, egységessé teszi az 
iskolai követelményrendszert. 


 


9. A nevelőtanárok jogai és kötelességei 
 


A nevelőtanár jogait és kötelességeit a Ktv. 19. §-a határozza meg. Helyi alkalmazás a 19. 
§ (1). bek. d. és c. pontjaihoz: A tanulók munkájának irányítását, értékelését és minősítését a 
nevelőtanár, a kollégium pedagógiai programjának alapján végzi.  


 
• A nevelőtanár a kollégium Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési 


Szabályzata, az éves kollégiumi munkaterv, a csoport nevelési terve, egyéb 
állásfoglalások és vezetői utasítások alapján – az általa választott módszerekkel – 
tervszerűen végzi nevelői munkáját.  


• Kötelessége, hogy segítse és támogassa az általa irányított csoport 
önkormányzatát, azok tervező, szervező, irányító, ellenőrző munkáját, az 
öntevékenység kibontakoztatását, az érdekvédelmi feladatok végrehajtását.  


• A tanulók személyiségének fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri. 
Tapasztatait az általa választott formában (a tanulók személyiségi jogainak 
tiszteletben tartásával) rögzíti, hogy azt használni tudja az eredményes nevelés 
érdekében.  


• Munkáját meghatározott munkabeosztás szerint végzi.  A foglalkozásokra 
felkészül, elvégzi a munkájához tartozó adminisztrációt (naplók vezetése, 
statisztikák, stb.) . Köteles munkaidejének kezdete előtt 15 perccel munkaképes 
állapotban megjelenni.  


• Valamely beosztás szerinti foglalkozás elhagyására, elcserélésére legalább egy 
nappal előbb bejelentési kötelezettséggel tartozik a kollégiumvezetőnek. Ha 
munkáját valamely oknál fogva a meghatározott időben nem tudja elkezdeni, 
haladéktalanul köteles azt jelenteni.  


• Rendszeres kapcsolatot tart a csoportjánál érintett iskolák osztályfőnökeivel, 
szaktanáraival, szakoktatóival.  


• Beosztás szerint általános ügyeleti feladatait ellátja.  
• A nevelőtestületi pedagógiai tevékenység keretében egy-egy terület felelőse is a 


nevelő. (Sport, rend- tisztaság, stb.) Az érvényes területi felelősi rendszert a 
munkaterv melléklete tartalmazza. A nevelőtanár a munkatörvénykönyve, a Kjt. 
és végrehajtási rendelete szerint anyagi felelősséggel tartozik a gondozására bízott 
eszközök, felszerelések épségéért, a rábízott tárgyak szakszerű kezeléséért.   







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 45 


 


VI. Az oktatás feltételeinek biztosításában részt vevő dolgozók 


1. Közalkalmazotti jogok  


A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a Munka 
Törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény szabályozza. A szakmai munkát végző 
pedagógusok mellett a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve 
segíti. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 
részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi 
jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az iskolai rendezvényeken 


Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézmény jogviszonyban álló 
közalkalmazottait és közösségeit. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési 
jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A döntést hozó személynek (közösségnek) az írásos 
javaslatra, véleményre álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 


Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója csak úgy 
rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen 
egyetért. 


A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 
amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 
felelősséggel egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1fő) 
alapján dönt. Döntést hozó testület kétharmados jelenlétnél határozatképes. 
 


2. Alkalmazottak általános munkarendje  
 


Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az 
intézmény vezetője állapítja meg. A munkaköri leírásokat a közvetlen felettesek készítik el, és 
az intézményvezető hagyja jóvá. 


A gazdasági vezető tesz javaslatot, – a törvényes munka és pihenő idő 
figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a 
közalkalmazottak szabadságának kiadására. 


Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és 
balesetvédelmi szabályokat és a házirendet az intézményben. Az ezzel kapcsolatos képzés az 
intézmény megbízott munkatársainak feladata minden tanév elején. Az oktató-nevelő munkát 
segítő alkalmazottak munkarendjét, - a vonatkozó jogszabályok betartásával – a közvetlen 
felettesük állapítja meg, az intézményvezető jóváhagyásával. Az egyes részlegek 
alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a feladatok zökkenőmentes 
ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön 
megjelenniük. Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell közvetlen felettesüket. A 
távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga feladatainak 
időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. 


A nem pedagógus munkakörben foglalkozatott közalkalmazottak munkaidejüket jelenléti 
ív vezetésével kötelesek nyilvántartani. 
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3. Az oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó 


Rendszergazda 
 


• Munkáját a szakmai és felnőttképzési igazgatóhelyettes közvetlen irányításával 
végzi  


• Feladata a számítástechnikai és kommunikációs hálózatok üzemeltetése, az 
Internet kapcsolat biztosítása és kapcsolat tartása az Interneten keresztül a 
szolgáltatóval és más intézményekkel (felvételi rendszer, statisztika, versenyek, 
pályázatok, projektek).  


• Javaslatot tesz a hálózat fejlesztésére.  
• Az informatikai eszközök működőképességének biztosítása, (szoftvertelepítések, 


formázások, vírusmentesítés) javítása, szükség esetén külső segítség bevonásával. 
• A hálózati erőforrások (szerver, Internetes adatközlés, levelezés stb.) 


igénybevételéhez szükséges jogosultságok (felhasználói név, jelszó) 
nyilvántartása, biztosítása. 


• A szoftvertermékek nyilvántartása, tárolása és javaslattétel az oktatás érdekében 
szükséges eszközbeszerzésekre. 


• A számítógépek és perifériáinak teljes körű nyilvántartása, a garancia 
figyelemmel kísérése. 


• WEB szerver üzemeltetése. 
• Levelezőszerver és levelezőrendszer működtetése  
• Fájlszerverek karbantartása 
• Segítségnyújtás a pedagógusok részére a számítástechnikának, illetve 


számítógépnek az oktatásban való alkalmazásában. 
• Intézményi honlap karbantartása.  
• Többi feladata a munkaköri leírásban részletesen szerepel. 


 


4. A nevelő- oktató munkát közvetett módon segítő dolgozók 


 
Iskolatitkár 
 


• Felelős a rábízott munkák határidőre történő, pontos elvégzéséért. 
• Végzi az iskolai iratkezelés munkáját. 
• Végzi az iskolai levelezést. Átveszi a hivatalsegédtől az iskolához érkező 


küldeményeket, az igazgatónak átadja. Az igazgatótól, az igazgatóhelyettesektől, a 
gazdasági vezetőtől iktatási igénnyel visszakapott leveleket iktatja, és másolataival 
ellátja az előbbiek által megjelölteket. Iktatott eredeti anyag nem kerülhet ki az 
irodák területéről és az irattárból. Felelős az iskolából küldött levelek pontos 
címzéséért és nyilvántartásáért. Az igazgatói aláírást is tartalmazó leveleket a többi 
aláírás megszerzése után íratja alá az igazgatóval.  


• Az igazgató vagy helyettesei kérésére elkészíti az iskola működésével kapcsolatos 
kimutatásokat, iratokat. 


• Kielégíti a tantestület tagjainak kéréseit (telefonhívás, levélleírás, üzenetközvetítés, 
fénymásolás). A kérések időbeli kielégítésének sorrendjét önállóan határozza meg. 
Problémás esetben segítséget kér az igazgatótól. 
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• Nyilvántartja az iskolához érkező határidős kéréseket. Figyelmezteti a felelősöket (az 
igazgatót is) a határidő közeledtére, bekövetkeztére. 


• Végzi az iskolai nyomtatványok beszerzését. 
• Az iskolatitkári irodában megjelenő nappali tagozatú tanulók kéréseit teljesíti. 


Aláírási joga van – előzetes ellenőrzés után – az iskolalátogatási igazolás, családi 
pótlékhoz szükséges igazolás, tanulói jogviszony igazolás, munkavállalási engedély 
esetében. Az igazolások kiadását tanítási szünetben, illetve az osztályfőnök 
távollétének idejében végzi. 


• Az aláírás kivételével önállóan végzi bizonyítványmásodlatok kiadását. 
• Segít az iskolába jelentkezők információkkal és nyomtatványokkal való ellátásában. 


Összegyűjti a beérkező jelentkezéseket. 
• Végzi a diákigazolványok megrendelésével, érvényesítésével, beszedésével 


kapcsolatos összes teendőt. 
• Elvégzi a közalkalmazotti vasúti igazolványok megújításával kapcsolatos összes 


teendőt. 
• Segít az igazgatóhelyetteseknek, illetve a munkaközösség-vezetőknek az iskolai 


vizsgákhoz, felmérő dolgozatokhoz szükséges feladatlapok, nyomtatványok 
előkészítésében. 


• Egyéb feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 


 


Adminisztrátor 
 


• Feladata a napi intézményi munkát megkönnyítő, az oktatás hatásfokát segítő 
anyagok, valamint az adminisztrációs munkát csökkentő iratok gépelése, másolása 
előzetes engedélyeztetés alapján. 


• Egyéb feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 
 
 


Gazdasági dolgozók (könyvelők, pénztáros)  
 


• Feladatuk munkájukkal - a gazdasági vezető közvetlen irányításával - mindazon 
pénztári, számviteli, nyilvántartási, raktározási, anyag- és bérkönyvelői, gondnoki, 
valamint anyagbeszerzési feladatok elvégzése, amelyek lehetővé teszik az iskola 
oktató- nevelő munkájának a lehető leghatékonyabb és zavartalan működését. 


• Kötelességük hozzájárulni a megfelelő munkatársi légkör kialakításához és ezzel 
együtt a megfelelő iskolai légkör ápolásához. 


• A részletes és személyenkénti feladatkörük az egyéni munkaköri leírásukban 
szerepel. 
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Karbantartók 
 


• Munkájukat, feladataikat a gazdasági vezető felügyeli és határozza meg.  
• Saját területükön a rájuk bízott munkákat tisztességesen elvégzik, annak érdekében, 


hogy az elsődleges cél az intézetben folyó oktató-nevelő munka hatékony jó 
színvonalon, zavarmentesen folyhasson.  


• Feladatuk betartani mindazokat az előírásokat, szabályokat, amelyek a közvetlen 
munkaterületekre vonatkoznak.  


• Részt vesznek  épület-, udvar karbantartási munkákban is. 
• Szigorúan szem előtt tartják a tüzeléstechnikai előírásokat, a biztonságtechnikai 


előírásoknak megfelelően.  
• 24 órás üzemeltetés alatt kötelesek ellenőrizni az előírt hőmérsékletet a 


helyiségekben. 
• Nyári karbantartási munkákban kötelesek részt venni.  
• Személyre lebontott feladataik a munkaköri leírásaikban találhatók.  


 
 
  Takarítók 
 


• Munkájukat, feladataikat a gazdasági vezető határozz meg és felügyeli  
• Feladatuk saját területükön a rájuk bízott munka tisztességes elvégzése, annak 


érdekében, hogy az elsődleges cél, az intézményben folyó oktató-nevelő munka 
hatékonyan, jó színvonalon, zavarmentesen folyhasson.  


• Feladatuk betartani mindazokat az előírásokat, szabályokat, amelyek a közvetlen 
munkaterületükre vonatkoznak.  


• Személyre bontott feladataik a munkaköri leírásaikban találhatók.  
 


 
5. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje 


 


• Takarítók: 6.00 – 14.00, 7.00-15.00, 11.00-19.00  
• Karbantartó: 7.00 – 15.00  
• Ügyviteli, gazdasági dolgozók: hétfő – csütörtök 7.30 –  16.00, péntek 7.30 –  14.00 
• Rendszergazda: hétfő – csütörtök 7.30 –  16.00, péntek 7.30 –  14.00 
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6. A dolgozók fegyelmi szabályzata  


A Közalkalmazotti törvény 45-53. §-a szerint. 


 
 
7. A közalkalmazottak jutalmazásának elvei 
 
A jutalmazás, elismerés formái: 


• jubileumi jutalom (a Közalkalmazotti törvény 28 § 1-4. pontja szerint), 
• cím elérése (a Közalkalmazotti törvény 34. §-a szerint) 


 főtanácsos, 
 tanácsos, 
 főmunkatárs, 
 munkatárs. 


• kitüntetés, jutalom 
   Az intézményvezetés, a szülői szervezet, a munkaközösségek, a diákönkormányzat 
javaslatára - állami, önkormányzati, szakszervezeti és egyéb kitüntetésre terjeszthet fel, 
pénzjutalmat adhat, külföldi, vagy belföldi jutalomüdülésben részesíthet. 
 
Pedagógus közalkalmazottak 
 


Az erkölcsi elismerésen túl jutalomban részesíthető az a pedagógus, aki oktató-
nevelő munkáját, s az azzal összefüggő egyéb iskolai tevékenységét lelkiismeretesen, 
pontosan, legjobb tudása szerint végzi.  
 
Differenciált jutalomban részesíthető az a pedagógus, aki: 
 


• fenti tevékenységét tartósan magas színvonalon végzi, 
• kiemelkedő munkateljesítményt mutat (az eredmények súlyának arányában): 


 versenyekre való eredményes felkészítésben,  
 pályázatokra való eredményes felkészítésben, 
 a tanulók pályára irányításában, felvételi felkészítésben, 
 rendezvények, kirándulások elismerten eredményes szervezésében, 
 aktív közreműködésben a munkaközösségek munkájában, 
 az intézmény bevételének jelentős növelésében, 
 az intézmény fejlesztésének jelentős elősegítésében /új módszerek, stb./ 
 nyelvvizsgára történő tartós eredményes felkészítésben. 


 
  Közalkalmazottak hosszú távú többletmegbízatását és minőségi munkavégzését az 
intézményvezető saját hatáskörben bírálja és ismeri el:  
 


• részükre személyi bért állapíthat meg, 
• feladatkörükön túli többletmunkáért megbízási díjat fizethet, 
• lerövidítheti a közalkalmazotti átsorolás idejét, 
• címpótlékot adhat, 


 
 Nem pedagógus közalkalmazottak 
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   Tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén figyelmeztető, illetve fegyelmi eljárás 
nélkül /az intézményben min. 1 év munkaviszonyban töltött idő/ jutalomban részesülhet, 
személyi bért és megbízási díjat kaphat, prémiumfeladatért adható bért, valamint lerövidíthető 
az átsorolási ideje. 
   A jutalmazás elvét a  az iskolavezetés éves szinten új szempontokkal kiegészítve együttesen 
határozza meg.  
 
 


VII. Általános működési szabályok 


1. A működés általános rendje 
 


Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az 
intézmény a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján 
gondoskodik feladatainak ellátásról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az 
évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés tartalmazza. Az intézmény 
működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt 
vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik. 


   Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola ellátja a tanulók 
felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható  politikai célú 
tevékenység nem folytatható. 


 


2. Intézményi Minőségirányítási Program 
 
   Az intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos 
javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása 
érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és a 
minőségfejlesztési rendszert az intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni. 
Az Intézményi Minőségirányítási Programot az intézmény vezetője készíti el és az 
alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni a Szülői Munkaközösség 
és az iskolai Diákönkormányzat véleményét. Az Intézményi Minőségirányítási Program a 
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézményi minőségirányítási program 
határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit, azok megvalósítását 
szolgáló elképzeléseket. Az Intézményi Minőségirányítási Programban  kell meghatározni az 
intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, 
mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A program végrehajtását évente értékeli a 
nevelőtestület és a szülői szervezet. Ezeket az értékeléseket meg kell küldeni a fenntartónak, 
amely köteles azt nyilvánosságra hozni. A fenntartónak az értékelést a honlapján, honlap 
hiányában a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni (közoktatási törvény 40.§ 
(11) bekezdés). 
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3. Alapvető szabadságjogok biztosítása 
 


   Az intézményben a tanulók nevelését és oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző 
világnézetűek közötti tolerancia elve alapján kell szervezni.  Az intézményben tiszteletben 
kell tartani a gyermek, tanuló, szülő, alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. A tanuló, 
a szülő és az alkalmazott nem kényszeríthető lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződésének megvallására, megtagadására.  A tanulót, a szülőt és az alkalmazottat nem 
érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai meggyőződése miatt. 


 


4. Az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása 
 
   A fenntartói irányítás, illetőleg az intézményi hatáskörben hozott, az egyenlő bánásmód 
követelményét sértő, illetve a gyermek mindenek felett álló érdekével ellentétes döntés 
semmis. A semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat. A semmisség 
megállapítását felülbírálati, illetve törvényességi eljárás keretében lehet orvosolni. A 
semmisség megállapítására indított eljárásban a döntéshozónak kell bizonyítania, hogy nem 
áll fenn a semmisségi ok. 


 


5. Nyilvánosság biztosítása 
 
   A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet, az Intézményi Minőségirányítási 
Programot és a Pedagógiai Programot nyilvánosságra kell hozni. A szülőket a megelőző tanév 
végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, 
ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelői – és oktató 
munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, 
taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud 
nyújtani a szülői kiadások csökkentésére.  
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VIII. Az intézmény működési rendje 


 
1. Az intézmény általános rendje, nyitva tartása 
 


Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy 
köteles:  
• védeni a közösségi tulajdont, 
• megőrizni az iskola rendjét és tisztaságát, 
• takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal, 
• eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint, 
• betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat, 
• rendeltetésszerűen használni a berendezéseket. 


 
   Tanulók az iskolai udvar területére autóval és motorral nem hajthatnak be, nem 


parkolhatnak. Tanítási idő alatt a tanuló az iskola területét csak indokolt esetben hagyhatja 
(beosztott testnevelés óra a Városi Sportcsarnokban) el az osztályfőnök, a szaktanár, az 
igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével. Amennyiben engedély nélkül távozik, abban 
az esetben utólagos igazolást az osztályfőnök nem fogad el. 
   Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 6.30 órától 19.00 óráig tart 
nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt – 
eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás 
csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az 
intézményt egyébként zárva kell tartani. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend 
szerint tart nyitva. 
 


2. A tanév helyi rendje 


A tanév szeptember első munkanapjától a következő év augusztus 31-ig, a 
szorgalmi idő június 15-ig tart, ez kiegészül a nyári gyakorlatok idejével.  Az 
általános rendről a miniszter tanévenként rendelkezik. 
   A tanév helyi rendjét, értekezleteit a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az 
érintett közösségek véleményének figyelembevételével. 
   A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 
eseményeket és időpontokat:  


• a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 
• az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 
• a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 
• a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, alap-, érettségi-) rendjét, 
• a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját – a miniszteri rendelet keretein belül, 
• a bemutató órák és foglalkozások rendjét, 
• a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. 
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A kollégiumi munkarend mindig igazodik az iskola munkarendjéhez. (Más iskolák 
esetében előzetes egyeztetés szükséges.) 


A tanév helyi rendjét az osztályfőnök az első tanítási héten ismerteti a diákokkal. A 
szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor. 


A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, az aktuális hónapra készített 
eseménynaptár tartalmazza. 


3. Tanítási órák rendje 
 
Az intézményben a pedagógiai foglalkozások: 
 


• az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően, 
• az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével, 
• a terembeosztás szerinti foglalkozási és tantermekben történik 
. 


A napi tanítási idő 7.10 („nulladik” óra) órától 19.00 (esti tagozaton vagy délutáni oktatás 
esetén) óráig tart heti órarend alapján. Az első tanítási óra reggel 8.00 órakor kezdődik (0 és 
8. óra csak külön engedéllyel, nagyon indokolt esetben tartható). 


Az elméleti és a gyakorlati oktatást - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a 
szorgalmi időszakban általában hétfőtől péntekig délelőtt, illetőleg ha tanterem, vagy 
tanműhely hiánya indokolja, délelőtti és délutáni váltásban kell szervezni. 


A délelőtti gyakorlati oktatás kezdete 7:45, a délutáni foglalkozás kezdete 13:00 óra. A 
délutáni foglalkozás 19.00 óránál tovább nem tarthat. 


A tanórán kívüli foglalkozásokat 16.00 óráig be kell fejezni. A szakkörök, egyéb délutáni 
foglalkozások időrendjének kialakításakor az érintett tanárok és tanulók számára legalább 15 
perc ebédszünetet kell biztosítani.  


A tanítási órák időtartama 45 perc, esti tagozaton 40 perc. Az igazgató szükség esetén 
rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 
   A tanítási órák kezdésük után nem zavarhatók, kivételt az igazgató és az 
igazgatóhelyettesek tehetnek. A kötelező orvosi vizsgálatok előre engedélyezett időpontban és 
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. A tanítási órák tanulókra 
vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 


4. Óraközi szünetek rendje 


   Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. 
Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, legrövidebb időtartama 10 perc, a leghosszabb 20 
perc. Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti 
rend beosztásáért a feladattal megbízott igazgatóhelyettes a felelős. Az ügyeletre beosztott 
vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének 
megtartásáért, a felügyelet ellátásáért.  
A csengetés rendje nappali tagozaton: 


• 0. óra: 710-755 
• 1. óra: 800-845 
• 2. óra: 855-940 
• 3. óra: 950-1035 
• 4. óra: 1055-1140 
• 5. óra: 1150-1235 
• 6. óra: 1245-1330 
• 7. óra: 1340-1425 
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IX. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 


 


1. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje 


 
Az iskola épületeinek, egyéb létesítményeinek, azok berendezéseinek és 


felszereléseinek megóvása, rendeltetésszerű használata az iskolai közösség minden tagjának 
kötelessége, beleértve a tanulót és minden felnőtt dolgozót is. 
 
Gondoskodni kell: 


• az épületek, egyéb létesítmények, berendezések és felszerelések 
állagmegóvásáról, folyamatos karbantartásáról, 


• a berendezések és felszerelések pótlásáról, cseréjéről, gyarapításáról, 
• a rendeltetésszerű használat ellenőrzéséről, 
• az eszközökkel való takarékos gazdálkodásról, 
• a helységek és létesítmények rendjéről, tisztaságáról, kulturált környezetről, 
• egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartatásáról, 
• a szaktermek és egyéb helyiségek ízléses, a rendeltetésnek megfelelő díszítéséről. 


 
   Az intézmény tanulóinak lehetőségei, jogai és kötelességei a létesítmények, helyiségek 
használatával kapcsolatosan: 
  


• Az intézmény valamennyi tanulójának joga az intézmény minden oktatási-nevelési 
célra kialakított és használt helyiségeinek és létesítményeinek rendeltetésszerű 
használata.  


• Tornateremben, könyvtárban, szaktantermekben, délelőtt csak tanári felügyelet mellet 
tartózkodhatnak.  


• A tanulók kötelesek az általuk használt helyiségek rendjéért, tisztaságáért, a 
berendezések épségéért anyagilag és erkölcsileg is felelősséget vállalni.  


• Az egyes helyiségekben, létesítményekben található eszközöket, felszerelési tárgyakat 
csak tanári utasítással vihetik más helyiségekbe.  


• Az iskola épületéből, illetve az intézményből csak igazgató engedéllyel vihető ki 
eszköz.  


• Az egyes helyiségek használatakor, vagy annak végeztével kötelesek az 
áramtakarékossági előírásokat betartani.  


 
 
   Az iskola és a kollégium dolgozóinak lehetőségei, jogai és kötelességei a létesítmények, 
helyiségek használatával kapcsolatban:  
 


• Az intézmény dolgozóinak joga az intézmény valamennyi helyiségének 
rendeltetésszerű használata.  


• A helyiségeket magáncélokra nem vagy csak az igazgató engedélyével vehetik 
igénybe.  
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• Az egyes létesítmények, helyiségek felszerelésének épségéért, rendjéért a használatba 
vétel időtartama alatt anyagilag felelős a dolgozó.  


• Az egyes létesítmények, helyiségek felszerelését, eszközeit az intézetből kivinni tilos.  
• Kivételes esetekben ezt az igazgató engedélyezheti - általában csak tanítási szünetek 


alatt.  
• Az egyes helyiségek, létesítmények használatakor a dolgozók kötelesek az 


áramtakarékossági, tűzvédelmi /pl. dohányzás/ és balesetvédelmi előírásokat 
megtartani.  


 
Tornaterem, előadótermek, szaktantermek, tantermek, szertárak használati rendje:  
 


• A helyiségek gondozására az igazgató felelősöket bíz meg. 
• A helyiségekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak, a felszereléseket, 


berendezéseket csak a szaktanárok személyes irányításával használhatják.  
• A helyiségeket használó tanulókat - külön jogszabályban meghatározott, s 


dokumentált - munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.  
• Az oktatás megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. Az oktatás tartalmi és formai 


részeire útmutatást a munkavédelmi és a tűzvédelmi felelős ad.  
• A szertárak gondozására az igazgató felelősöket bíz meg. A szertárfelelős 


gondoskodik a szertár rendjéről, a felszerelések rendben tartásáról, fejlesztéséről.  
• A szertárfelelős anyagilag felelős a rábízott anyagokért, felszerelésekért, minden 


évben javaslatot tesz a fejlesztésre.  
• A tanév megkezdésekor az osztályfőnökök, a csoportvezetők a tanulókat, 


dokumentáltan munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesítik. 
 
   A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tanműhelyekben – jól 
látható helyen – külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni.  
   A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az 
intézményvezető hagyja jóvá. 
  
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza: 


• a szaktanterem típusa, neve, 
• a terem felelősének neve és beosztása, 
• a helyiségben tartózkodás rendje, 
• a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 
• a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 


 
 
 
A berendezések használata: 
 


• Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet 
elvinni abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak.  


• Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem 
felelősének engedélyéhez kötött.  


• A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata csak a használati utasítás 
betartásával engedélyezett. 
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    Ha a közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt 
írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi 
felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gazdasági 
vezető együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt.    
Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodába 
kell leadni és iktatni, másik példánya a kölcsönző félnél marad. 
 
Karbantartás és kártérítés: 
 


A gazdasági vezető felelős a tantermek, szaktantermek, laboratóriumok, tornatermek 
és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök 
karbantartásáért. 


Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a gazdasági vezető 
tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell adni a gazdasági vezetőnek a hiba 
megjelölésével. Újbóli használatbavételéről a gazdasági vezető tájékoztat. A javíthatatlan 
eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.  


Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban 
előidézett kárt meg kell téríteni. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a 
szülőt értesíteni. A gazdasági vezető feladata a kár felmérése az osztályfőnök felelőssége a  
kártérítés szülővel, gondviselővel rendeztetése. A tanévkezdéskor az osztályfőnökök által 
beszedett 1000 Ft/ fő kaució, csak abban az esetben használható fel, ha a károkozó személyére 
nem derül fény. Amennyiben a kaució évközben nem kerül felhasználásra az osztályközösség 
szabadon rendelkezik az összeggel. A kauciós összeg az osztályfőnök kezelésében van. 
 


2. Az intézmények helyiségeinek bérbeadási rendje 


 
A közoktatási intézmény a közoktatási törvény 38.§ (2) pontja alapján  anyagi 


haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az intézmény helyiségeinek, 
berendezéseinek bérbeadásáról (ha ez nem sérti az alapfeladatok ellátását) a gazdaságvezető 
és az intézményvezető közösen dönt. A hasznosítási tevékenységből származó nyereséget – 
amennyiben az a közoktatási intézmény alapfeladatainak ellátáshoz, vagy a tevékenységben 
résztvevő tanulók díjazására használják fel – az intézmény alapfeladatainak ellátásra szolgáló 
költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt az intézménytől nem lehet 
elvonni.(Ktv. 1993. évi LXXIX. tv.) 38.§.(2) bekezdés. A hasznosításból befolyó összeget az 
intézmény alapfeladatainak ellátására kell fordítani. A hasznosításból befolyó díj 
felhasználásról az intézmény vezetője évente határoz. 


   Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek használatba adása történhet térítésmentesen, 
illetve térítéssel. Térítéssel történő használatba adás esetén bérleti szerződést kell kötni, 
amelyet az intézményvezetőn kívül a gazdaságvezető is alá ír. Oktatási és közérdekű célra az 
Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmény(ek)nek. lehet átadni a helyiségeket 
térítésmentesen. A bérleti szerződés elkészítéséért az intézményvezető és a gazdaságvezető 
felelősek. A bérleti díjat az intézményvezető és a gazdaságvezető közösen állapítja meg. 
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3. Az intézményi könyvtár használati rendje 
 


Az intézményi könyvtár működésének alapvető célja, feladata 
 


A Fülöp Károly Könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz 
szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárást, megőrzését és használatát biztosító 
egység. A rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítja a 
szakmai munka színvonalának fejlesztését. Elősegíti a pedagógusok, tanulók, egyéb dolgozók 
általános és szakmai műveltségének kiszélesítését, a könyvállomány segítségével közvetíti a 
modern ismereteket. Hozzájárul a megalapozott tudás elmélyítéséhez, a fiatalok 
személyiségének, érzelmi világának fejlődéséhez és a kulturált magatartás kialakításához.  


 
Az intézményi könyvtár: 
 
• elősegíti az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai 


programjában rögzített célok helyi megvalósítását, 
• biztosítja az iskola pedagógusai és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz 


szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, 
folyóiratok, audiovizuális eszközök stb.), 


• rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 


• központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának 
felkészítésében, 


• biztosítja más könyvtárak állományának hozzáférhetőségét (tájékoztatási 
információcserék, könyvtárközi kölcsönzés), 


• a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. 


Az iskolai könyvtáros feladata 
 


A könyvtáros feladatait félállású könyvtáros-tanárként látja el az igazgató ellenőrzése 
mellett. Az intézményi könyvtáros felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  


 
A könyvtáros feladatai: 
 


• ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, 
• szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását, 
• tanórát tart a könyvtárban, bevezeti a tanulókat a könyvtárhasználatba, 
• kapcsolatot tartanak a társintézményekkel, 
• részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, 


továbbképzéseken, értekezleteken, 
• figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és 


gazdaságos felhasználását, 
• részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában. 
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Könyvtár nyitva tartása 
 


A tanéven belül a Fülöp Károly Könyvtár működése szorosan igazodik a tanév tanítási 
napjaihoz. Az intézményi könyvtár működési szabályzata, ezen dokumentum mellékletét 
képzi. 


 
4. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe való belépése és 
benntartózkodása.  


 
   Az intézményben az iskolával jogviszonyban nem álló személyek csak az 


igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezető előzetes írásbeli engedélyével 
tartózkodhatnak, minden olyan esetben, amikor a belépés és a benntartózkodás nem az 
intézmény tevékenységével összefüggésben történik. A belépésre és a 
benntartózkodásra vonatkozó engedélyt kizárólag írásban lehet kérni. 
   Az iskolaudvaron a helyi fiatalok sportolhatnak az írott és íratlan megtartási szabályok 
betartásával. 20:00 óra után kötelesek az iskola udvarát  elhagyni.  
 
 


5. A reklámtevékenység szabályai az intézmény keretein belül 
 


A reklámtevékenység szabályai 
 


Az iskola területén csak olyan reklám helyezhető el, amely a tanulóknak szól, az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, az oktatással, a társadalmi és közéleti 
tevékenységgel, ill. szabadidő-, sport-, vagy kulturális tevékenységgel függ össze.  


Ezen szabály alól kivételt képeznek az iskola olyan rendezvényei, melyekhez cégek, 
szervezetek anyagi támogatással járulnak hozzá. A rendezvények ideje alatt ezen cégek, 
szervezetek reklámjaikat elhelyezhetik az iskola területén. Azon cégek, szervezetek, melyek 
fejlesztési támogatással támogatják az intézményt, az intézmény területén elhelyezhetik 
reklámjaikat. Az oktatásért felelős minisztérium ill. háttérintézményei és a fenntartó 
hirdetményei, reklámjai az intézmény területén szabadon elhelyezhetők. 


 


A reklámtevékenység engedélyezése 
 


A reklámtevékenység folytatásának minden formája csak az intézményvezető 
engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása írásban történik, az intézményvezető az 
engedély visszavonására bármikor jogosult. 


Az engedély nélkül elhelyezett reklámanyagok megsemmisítésre kerülnek. 


Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái 
• plakátok, 
• szórólapok, 
• újságok terjesztése, 
• szóbeli tájékoztatás, 
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6. Rendkívüli esemény, tűz vagy bombariadó esetén szükséges teendők 
 


A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt. 


 
  Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti: 


• az érintett hatóságokat, 
• a fenntartót, 
• a szülőket. 
• megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók 


védelmét, biztonságát szolgálják. 
 
Rendkívüli eseménynek számít különösen: 


• a tűz, 
• az árvíz, 
• a földrengés, 
• bombariadó, 
• egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő 


körülmény. 
 
   Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell arról, hogy: 


• az épületben tartózkodó összes személy (diák, felnőtt dolgozó, az intézettel 
jogviszonyban nem álló felnőttek) a tűzvédelmi szabályzat alapján mihamarabb 
elhagyja a létesítményt, és biztonságos helyen várakozzon. 


   Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 
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X. Belső ellenőrzési rendszer 


 
  A belső ellenőrzési rendszer feladata az intézmény szakmai, gazdasági 


tevékenységének átfogó vizsgálata, értékelése. Az intézményi gazdálkodás belső 
ellenőrzésénél a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt 
előírásokat, valamint a helyi sajátosságokat kell figyelembe venni.  


1. Az ellenőrzések céljai  
 
Cél, hogy az ellenőrzés: 
 


• biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse 
a vezetői irányítást, a döntések megalapozását, 


• biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági és munkaügyi előírások szerinti 
működését, 


• jelezze az alkalmazottaknak a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményekről 
való eltérést, 


• tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 
• megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. 
 


 
2. Gazdálkodást érintő vezetői ellenőrzés 
 


• kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörök gyakorlása, 
• a jogszabályok, felügyeleti szervi és vezetői döntések végrehajtásával kapcsolatos 


gazdasági jellegű információk elemzése, értékelése, 
• munkahelyen végzett helyszíni ellenőrzés 
• a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési rendszer működésének vizsgálata. 


 
Gazdálkodást érintő munkafolyamatba épített ellenőrzés 
 
   A munkafolyamatba épített ellenőrzésnek a munkafolyamatok valamennyi szakaszára ki 
kell terjednie a hibák megelőzésének, továbbgyűrűzésének, illetve nagyobb kár 
keletkezésének megakadályozása, a hiba megszüntetése céljából. 
 
Az igazgató rendelkezik: 


• az adott munkafolyamatban ellenőrizendő munkafázisok (ellenőrzési pontok) 
kijelöléséről, 


• az ellenőrzés módjának meghatározásáról, 
• hiányosság észlelése esetén megteendő intézkedésekről. 


 
 Gazdálkodást érintő függetlenített belső ellenőrzés 
 
   A függetlenített belső ellenőrzés keretében kiemelten a következő területeket kell a 
vizsgálat tárgyává tenni: 


• az előirányzatok, a rendelkezésre álló források hatékony és szabályszerű 
felhasználását, 


• a létszámmal és személyi juttatásokkal való gazdálkodást, 
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• saját bevételek alakulását, növelésükre tett intézkedések hatását, eredményességét, 
• követelések, kötelezettségek nyilvántartásának szabályszerűségét, 
• a kintlévőségek behajtására tett intézkedéseket, 
• a gazdálkodás szabályozottságát, a bizonylati rend, bizonylati fegyelem helyzetét, 
• a vagyon védelme érdekében tett intézkedéseket, 
• a költségvetési beszámoló valódiságát, szabályszerűségét, 
• a támogatások rendeltetésszerű felhasználását, 
• számviteli előírások betartását, 
• programok, és céljellegű előirányzatok felhasználását, azok megvalósítását, 


hatékonyságát 
 
 


3. Gazdálkodást érintő belső ellenőrzésére jogosultak 
 


• igazgató 
• gazdasági vezető 
• fenntartó megbízottja 


 
 
 
4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének, értékelésének rendje 
 
 
A belső ellenőrzés célja:  


• a nevelő - oktató munka minőségének, szabályokkal való összhangjának 
megállapítása. 


 
Az ellenőrzés: 


• fogja át a pedagógiai munka egészét, 
• objektív ellenőrzéssel segítsen az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő 


pedagógiai módszert találni, 
• a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért 


eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 
• az ellenőrzés folyamatosságával és tervszerűségével segítse elő a fegyelmezett 


munkavégzést. 
  


Az ellenőrzések formái  
 


• óralátogatás, szemle, 
• írásos dokumentumok vizsgálata, 
• tanulói munkák vizsgálata, 
• szóbeli beszámoltatás, 
• írásbeli beszámoltatás, 
• értekezlet, beszélgetés, 
• interjú, felmérés 
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   A nevelő – oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli 
foglalkozásokra is. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és 
hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. Az ellenőrzés területeit, módszereit az 
intézmény Pedagógiai programja határozza meg, ütemezését az éves munkaterv tartalmazza. 
Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az eseti ellenőrzések lefolytatásáról az 
igazgató dönt. 
 


A pedagógia ellenőrzés területei  
 
A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok: 


• a Pedagógiai program feladatainak végrehajtása, 
• a helyi tanterv megvalósítása, 
• a munkatervi feladatok határidős megvalósítása, 
• a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata, 
• az alkalmazottak munkafegyelmének ellenőrzése, 
• a törzskönyvek, bizonyítványok (iskolai), naplók folyamatos, szabályszerű 


vezetésének ellenőrzése,  
• a tanulók tudásának, képességeinek, magatartásának felmérése és értékelése, 
• a tanulók egészség-, balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatása, 
• szertárak (iskolai), osztálytermek berendezéseinek szabályszerű használata. 
 


 
5. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak 
 


• igazgató 
• igazgatóhelyettesek  
• munkaközösség-vezetők 
• munkaközösségi tagok külön megbízás esetén 
• mentor tanárok 


 


Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége  
 


Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre 
kiterjed, az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. 
Az intézményvezető ellenőrzési feladatai: 


• biztosítja az ellenőrzési rendszert, a tárgyi- és személyi feltételeket, 
• határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok 


összeállítására, 
• megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését, 
• megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket, 
• elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket. 
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Igazgatóhelyettesek  
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetők alapvető feladata a 


beosztott alkalmazottak munkájának és a területnek a folyamatos ellenőrzése. A vezetői 
ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően megosztotton történik. 
 
Ellenőrzési feladataik: 


• a tanterv színvonalas megvalósítása, 
• a reális követelményrendszer kidolgozása, alkalmazása, 
• tantárgyi és egyéb versenyek megszervezése, és lebonyolítása, 
• tanulmányi, kulturális pályázatok kiírása, elbírálása, a tanulói részvétel segítése, 
• a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkózató foglalkozások, tanfolyamok, stb. 


színvonalas megtartása, 
• a szertárak fejlesztése, leltározása, selejtezése, 
• az anyagok célszerű és takarékos felhasználása, 
• a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátása (nyilvántartások, statisztikák, 


értékelések vezetése), 
A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri leírásuk tartalmazza. 


A munkaközösség-vezetők ellenőrző feladatai  
A szakmai munkaközösség-vezető teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a 


munkaközösség tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért és 
ellenőrzéséért, a szakmai, tantárgy-pedagógiai irányításért. 
 
Ellenőrzési feladataik: 


• a munkaközösségi munkaterv összeállítása és megvalósítása, 
• a taneszközök karbantartása, rendelési listájának összeállítása, 
• a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelés. 


 
   Az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – 
tantestületi értekezleteken összegezni és értékelni kell.  
 
6. Az ellenőrzés tapasztalatainak felhasználása 
 
   Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 
tagjaival meg kell beszélni. 
 
A megbeszélés következménye lehet: 


• hiányosságok pótlása 
• következtetések levonása 
• új feladat a pedagógusnak, illetve a munkaközösségnek 


 
Az ellenőrzés tapasztalatai felhasználhatók: 


• nevelési értekezleteken 
• tantestületi értekezleteken 
• jutalmazásoknál 
• minőségi bérpótlékok megítélésénél 
• munkaközösségek év végi értékelésénél 
• IMIP (Minőségirányítási Program) felülvizsgálatánál 
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XI. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 
 


1. Az iskolaközösség 
 


Az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. 
 


2.  Az alkalmazotti közösség 
 
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló 


technikai, adminisztratív dolgozókból áll. 
 
Az alkalmazotti közösségek jogai: 
        
   Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott résztvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg: 


 
• Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az 


iskolai rendezvényeken. 
• Javaslattételi és véleményezési jog illet meg az intézménnyel közalkalmazotti 


jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat 
és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának 
mérlegelnie kell.  


• A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 
kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.  


• Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója 
az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az 
egyetértésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen 
egyetért. 


• A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos 
intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a 
jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a 
testület abszolút többség (50 % + 1 fő) alapján dönt. A testület akkor 
határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 


 
 
 
3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 
 


Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a 
választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze.  A 
kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 


A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági 
ülések, intézményi gyűlések, stb. 


Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv 
tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 
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A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra,, 
nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell 
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 


A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze amikor 
ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérések tárgyalására kerül sor. Az 
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 


4.  A szülői közösség 


A közoktatási törvény 59. §-a rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján az 
iskolában a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítése érdekében 
munkaközösségeket hozhatnak létre. 


 


Szülői (gondviselői) jogok  
 


A szülők jogait a közoktatási törvény 13. és 14.§ tartalmazza. A szülőt megilleti a 
nevelési és oktatási intézmény szabad választásának joga. Gyermeke adottságainak, 
képességeinek, érdeklődésének, és saját világnézeti meggyőződésének megfelelően 
választhat közoktatási intézményt. A gyermek 14. évétől a szülő az iskolaválasztás 
jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. 
 
A szülő joga, hogy: 


• igényelje, kezdeményezze 
 a tárgyilagos ismeretközvetítést, 
 a tanórán kívüli foglalkozások szervezését, 


• megismerje 
 a pedagógiai programot, a helyi tantervet, az iskolai munkatervet, 
 az SZMSZ -t, a házirendet, 
 gyermeke fejlődésének, tanulmányi előmenetelének, 


magaviseletének részletes jellemzőit, értékelését, 
• részt vegyen 


 a szülői szervezet munkájában, 
  a szülői képviselők megválasztásában, 
 az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 
 vezetői engedéllyel a tanórákon, foglalkozásokon, 
 az iskolai tankönyvrendelés véleményezésében  


• választó és választható legyen a szülői szervezetbe  
• írásbeli javaslatot tegyen, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon, 
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 Szülők kötelességei  
 
A szülők kötelessége, hogy: 


• biztosítsa gyermeke 
 testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének feltételeit, 
 nevelését, tan- és képzési kötelezettségének teljesítését, 


• figyelje és segítse gyermeke 
 személyiségének sokoldalú fejlődését, 
 tanulmányi előrehaladását, 
 közösségbe illeszkedését, a házirend és a magatartási szabályok 


elsajátítását, 
 a kötelességek teljesítését, 


• kapcsolatot tartson rendszeresen gyermeke pedagógusaival, 
• tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, dolgozóinak jogait, emberi 


méltóságát, 
• intézkedjen gyermeke jogai érdekében. 
 


 
 


5. Szülők tájékoztatása  


 


 Szülők szóbeli tájékoztatása  
 
 


Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli 
tájékoztatás csoportos vagy egyéni. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezlet, az 
egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 
 
Szülői értekezletek rendje:  


Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább kétszer, a 
munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök 
vezetésével. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök 
és a szülői szervezet a közösség problémáinak megoldására. 
 
Szülői fogadóórák rendje:   


A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők 
számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is 
behívja a fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni 
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot egyeztet az érintett 
tanárral. 
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Szülők írásbeli tájékoztatása 
 
   Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az ellenőrzőben és az 
elektronikus naplón keresztül. 
Értesítjük a szülőt gyermekük: 


• magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről, 
• a szükséges aktuális információkról, 
• a szülőt anyagilag terhelő programokról, eseményekről, 
• a tanulókat megillető kedvezményekről, 
• az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről. 


 
   A tanuló köteles minden érdemjegyet az ellenőrzőjébe beírni. Az osztályfőnök havonta 
ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző bejegyzéseinek azonosságát, pótolja a hiányzó 
érdemjegyeket. 
 


6.  Szülői szervezet és a kapcsolattartás formái 
 


Iskolai szülői munkaközösség 
 


A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességeik teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak 
létre. Az iskolai szülői munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, 
tisztségviselői megválasztásáról. Az iskola minden osztálya 1 képviselőt választ, vele 
közvetlenül az osztályfőnök tart kapcsolatot. Az intézmény szülői munkaközössége 
képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50%-a 
választotta meg. Ezért a szülői munkaközösség jogosult eljárni valamennyi szülő 
képviseletében. Működésüket szabályzat határozza meg. 


A szülői munkaközösség jogköre 
 
Figyeli: 


• a tanulói jogok érvényesülését, 
• a Pedagógiai program megvalósítását, 
• a tanári, nevelői munka eredményességét. 


 
Tájékoztatást kérhet: 


• az osztályközösségekben felmerült problémákról. 
 
   Az iskolaszék hiányában gyakorolja mindazokat a jogokat, melyekkel a jogszabályok az 
iskolaszéket felruházták. 
   Egyetértési és véleményezési jogkör gyakorlása a közoktatási törvényben meghatározottak 
alapján.  
  


•  egyetértési jog (SZMSZ; Házirend; Pedagógiai Program)  
• véleményezési jog: a tanulókat érintő valamennyi kérdésben  
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Kapcsolattartás a szülői munkaközösséggel 
 


A szülői munkaközösséget az igazgató a munkaközösséggel kapcsolatot tartó pedagógus 
segítségével tanévenként legalább 2-szer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad az 
intézményben folyó munkáról és a feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, 
javaslatait. 
   Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői 
munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZMK-elnök 
vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői 
munkaközösség elnöke közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. 


Egyéb esetekben a szülői közösség tagjai előre egyeztetett időpontban kereshetik fel az 
intézmény igazgatóját javaslataikkal, problémáikkal. 


 
 


7. Az osztályközösség 
 


Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) 
túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. 
Az osztályközösség, mint az intézmény legkisebb egysége: 


• megválasztja az osztály titkárát 
• küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. 


Az osztályközösség így önmaga diákképviseletéről dönt. 
 


Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök 
 


Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az 
osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatát figyelembe 
véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok 
értekezletének összehívására. 


 
 


8. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája  
 
   A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 
nyilvánítson: 


• minden kérdésről, 
• az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, 
• az iskola, kollégium működéséről. 


 
  A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső 
szabályokban foglaltakat. 
 
A tanuló a véleményét: 


• önállóan, saját maga, illetve 
• a tanulók képviselete útján is elmondhatja. 
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A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét: 


• a diákönkormányzat, 
• egyéb iskolai közösség működése során. 


   Az önálló véleménynyilvánításra az egyes intézményi fórumok a működési rendjük szerint 
adnak teret. 
 
 
A véleménynyilvánítás formái különösen: 


• személyes megbeszélés, 
• gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés, 
• írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 


 
   A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a tanulók 
véleménynyilvánítási szabadságát. 
 


9. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája  
 
A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: 


• személyét, illetve 
• tanulmányait érintő kérdésekről. 


 
   A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók 
ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. 
 
A tájékoztatás formái: 


• szóbeli tájékoztatás (személyesen, iskolarádión keresztül, iskolagyűlésen)  
• írásbeli tájékoztatás (ellenőrzőben, elektronikus naplóban, faliújságon) 


 
A tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet: 


• közösen, illetve 
• egyénileg. 
 


A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: 
• az intézményvezető, 
• a nevelőtestület, 
• szaktanár, 
• osztályfőnök, 
• oktató-nevelő munkát végző pedagógus. 
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10. Diákközgyűlés  
 


A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A 
diákközgyűlésen az igazgató és a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző 
diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok és kötelességek helyzetéről, 
érvényesüléséről. A diákközgyűlés nyilvános, bármelyik tanuló megteheti észrevételeit, 
javaslatait személyesen vagy képviselői útján. A tanulók kérdéseket intézhetnek az intézmény 
vezetőségéhez, kérhetik problémáik megoldását, melyekre legkésőbb 30 napon belül érdemi 
választ kell kapniuk. Rendes diákközgyűlés összehívására évente egyszer, az éves 
munkatervben meghatározott időpontban kerül sor. Napirendjét a közgyűlés előtt 8 nappal 
nyilvánosságra kell hozni. Indokolt esetben rendkívüli közgyűlést is összehívhat a 
diákönkormányzat vezetése és az intézményvezető. 


 
 
11. Diákönkormányzat  
 
    A diákönkormányzatok az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény és a módosító 2003. évi 
LXI. törvény alapján működnek. 
  
 
A diákönkormányzat működését meghatározó legfontosabb tényezők: 
 


• Tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed. 
• Munkáját segítő tanár koordinálja. 
• A feladatok ellátásához ingyen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit.  


 
Döntési joga van a nevelőtestület véleményének kikérésével: 
 


• Saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról. 
• Saját működési szervezeti szabályának megalkotásáról. 
• Saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről. 
• A működtetéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. 
• Egy tanítás nélküli munkanap programjáról.  
• Diákújság, iskolarádió szerkesztése és működtetése, munkatársainak megbízása 


 
Egyetértési joga van:  
 
Értelmezése: egyetértési jog azt jelenti, hogy az adott szervezet egyetértő nyilatkozata nélkül 
a döntést hozó szervezet döntése nem léphet életbe.  
 


• Az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor 
• Iskolai ünnepségek rendjéről. 
• A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolatainak formájáról. 
• Tanórán kívüli foglalkozások rendjéről. 
• Jutalmazó és fegyelmező intézkedések elveiről és rendjéről. 
• A házirend elfogadásáról és módosításáról. 
• A tanulók szociális támogatásának elosztási elveiről, s annak elfogadásáról. 
• Ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor.  
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A következő döntésekkor kell kikérni a diákönkormányzat véleményét: 
 


• A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalában. 
• A tanuló helyzetét elemző beszámolók elkészítéséhez. 
• Tanulói pályázatok, versenyek megrendezéséhez. 
• Iskolai sportkör működési rendjének megállapításához. 
• Könyvtár és a sportintézmények működési rendjének kialakításához.  


 
12. A diákönkormányzat szervezeti felépítése ás feladata az iskolában  
 
   Osztályképviselők megbízása - feladata: az osztály érdekeinek képviselete, a megbízók 
tájékoztatása  
   Osztályképviselők által megválasztott diáktanács titkár - feladata: az osztályképviselők 
irányítása, rendszeres tájékoztatása, a segítő tanár munkájának segítése, bizonyos 
rendezvényeken a szervezési feladatok ellátása  
 
A diákönkormányzat évente újra választandó 


• Októberben kerül rá sor. 
• Az osztályképviselők megválasztják a diáktanács titkárát, jelenleg három tanuló látja 


el ezt a feladatot. 
• Éves munkaterv készítése, elfogadása 
• Házirend véleményezése 
• Diákgyűlés szervezése, ahol az iskolát érintő kérdésekről hall a diákság tájékoztatót  
• Havonta egyszer ülésezik a diáktanács, ahol tájékoztatót hallanak az aktuális témákból 
• A rendelkezésre álló anyagi javak közös elosztása és felhasználása 
• Év végi beszámoló készítése. 


 
A segítő tanár feladata: 


• A diákönkormányzat és a tantestület közötti rendszeres kapcsolattartás. 
• A diáktanács munkájának kidolgozása, s abban aktív részvétele. 
• Pozitív magatartás elősegítése. 
• Problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.  


13. A diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje 
 
A kapcsolattartás formái: 


• személyes megbeszélés, 
• tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés, 
• írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 


 
Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 


• átadják a diákönkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat 
véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges 
dokumentumokat, 


• a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre 
biztosítják, 


• megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak az intézmény működésével 
kapcsolatban feltett kérdésekre, 


• a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény 
működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 
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A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 


• gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása 
miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról, 


• aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, 
illetve ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal 
kapcsolatos kérdéseket érint, 


• gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) 
a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól. 


 


14.  A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek  
 
Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 
Az intézmény a működés feltételeként biztosít: 


• a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 
• a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat, 
• a működéshez szükséges anyagi támogatást.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 73 


XII. A tanulók közösségeire vonatkozó rendelkezések 


 


1. A tanulói jogok  
 


Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek 
teljesítésének feltételeit. 
 
A tanuló joga, hogy: 


• részesüljön: 
 az adottságainak, a képességeinek, az érdeklődésének megfelelő 


nevelésben és oktatásban, 
 szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, 
 egészségvédelemben, baleset és munkavédelemben, 
 rászorultságakor szociális ösztöndíjban, támogatásban, 
 érdemi tájékoztatásban és érdekvédelemben, 


• védjék, tiszteletben tartsák: 
 emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását, 
 világnézeti meggyőződését, 
 nemzeti, etnikai önazonosságát, 


• igénybe vegye: 
 a napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi ellátást, 
 az egészségügyi, étkezési szolgáltatást; 
 az intézmény létesítményeit, 
 a diákjuttatásokat, kedvezményeket, biztosítást, 


• részt vegyen: 
 a diákkörök munkájában, a választható foglalkozásokon, 
 az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 
 a diákönkormányzat munkájában, 
 az iskolán kívüli társadalmi szervezetekben, 


 
• kérelmezze: 


 a tanórai foglalkozások alóli felmentését, 
 más intézménybe való átvételét, 
 tudásának független vizsgabizottság általi értékelését, 


• véleményt nyilváníthasson mások emberi méltóságát tisztelve, ismerje és 
gyakorolhassa jogait, 


• gyakorolja nagykorúságától a szülői jogokat, és a kötelezettségeket, 
• kapjon díjazást, ha az intézmény a tanuló által előállított pénzbeli értekkel bíró 


dolog vagyoni értékét másra ruházza. 
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2. A tanulói kötelességek  
 
Az intézmény tanulójának kötelessége, hogy: 


• teljesítse tanulmányi kötelezettségét rendszeres munkával, fegyelmezett 
magatartással, képességeinek megfelelően, 


• tiszteletben tartsa mások emberi méltóságát és jogait, 
• aktívan és pontoson vegyen részt a szükséges felszereltséggel: 


 a kötelező és a választott foglalkozásokon, 
 a szakmai gyakorlatokon, 
 az intézmény ünnepélyein és közösségi rendezvényein, 
 a tanulmányi kirándulásokon, 


• megtartsa: 
 a házirendet, az intézményi szabályokat, 
 a tanórák (foglalkozások) és a gyakorlati képzés rendjét, 
 az egészségvédő és a biztonságvédő előírásokat, 
 az eszközök, berendezések használati szabályait, 


• óvja saját és társai: 
 testi épségét, egészségét és biztonságát, 


 
• életkorához igazodóan közreműködjön pedagógusi irányítással: 


 a közösségi élet feladatainak ellátásában, 
 környezete rendezetten tartásában, 
 a használt eszközök, helyszínek karbantartásában, 
 a tanórák, foglalkozások előkészítésében, lezárásában, 


• haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, tevékenységet, 
balesetet. 


 


3. Iskolai házirend 


   A házirend /melléklete/ tartalmazza a tanulók jogait és kötelezettségeit, valamint az iskola 
életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden 
tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti 
rend megszervezése az igazgatóhelyettes, ill. a kollégium-vezető feladata.) A házirendet az 
intézmény vezetője terjeszti elő a nevelőtestület, a diákság, a szülői munkaközösség 
véleménye alapján, melynek végső formáját a nevelőtestület  fogadja el. 
   Az iskolai házirend, valamint a tanév rendje ismertetésére a tanév elején szeptemberben 
osztályfőnöki órán kerül sor. 
 
 
4. A tanulói jogviszony keletkezése 


A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely 
jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A 
közoktatási törvény 65-68. §-ai részletesen szabályozzák az iskolai jogviszony létrejöttét, az 
önkormányzat éves szabályozását is figyelembe véve. 
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5. A tanulók felmentése tantárgyi órák látogatása alól 
 
   Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, akkor kérheti felmentését 
a további órák látogatása alól. A felmentésről az igazgató dönt. A felmentés az órák egy 
részének látogatása alól is adható. 
 
6. Évismétlés 
 
      Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot 
kapott, javítóvizsgát tehet. 
  A képzési típustól függetlenül, ha a tanuló elégtelen osztályzatainak száma a javítóvizsga 
végén meghaladja a kettőt vagy nem élt a javítóvizsga lehetőségével, akkor tanulmányait csak 
az osztály megismétlésével a szakiskolai évfolyamon folytathatja. 
 
Átjárhatóság biztosítása 
 
 Amennyiben tanuló tanulmányi eredménye a tanév végén a 9. szakiskolai évfolyamon a 
meghaladja a 4:00 átlagot és írásban kérelmezi, a 10. évfolyamot, a nevelőtestület 
jóváhagyásával szakközépiskolai osztályban folytathatja. 
 
7. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 
 
Csak az a tanuló tehet az iskolában tanulmányait záró vizsgát (érettségi vizsga, szakmai 
vizsga), aki a vizsgát megelőző évfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt szerzett.  
Az iskolában lefolytatandó állami vizsgák (érettségi vizsgák, továbbá szakmai vizsgák) fajtáit, 
lebonyolításának, értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit az érettségi vizsgaszabályzat, 
valamint a szakmai vizsgaszabályzatok határozzák meg. A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét 
az iskola helyi vizsgaszabályzata (Pedagógiai program) tartalmazza. 
 
A helyi vizsgák fajtái: 


• osztályozó; 
• tantárgyi; 
• különbözeti;  
• javító. 


 
   A helyi vizsgák időpontját, a tantárgyi vizsgák esetén a vizsgaidőszakot az iskola éves 
munkaterve tartalmazza. Az osztályozó és különbözeti vizsgák időpontjáról az igazgató 
esetenként dönt.  
 
 
8. Intézménybe való felvétel magasabb évfolyamra 
 
   A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely 
jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A 
közoktatási törvény, valamint MKM rendelet részletesen szabályozza a tanulói jogviszony 
létrejöttét. Minden tanévben a miniszteri rendeletben megadott határidőig el kell készíteni a 
következő tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatót és azt nyilvánosságra kell hozni. 
Az iskolánkba, illetve valamely csoportba történő felvétel elveit a tantestület határozza meg. 
Az egyes tanulók felvételéről az igazgató hatásköre dönteni. Az igazgató döntése előtt kikéri a 
felvételi időszakban a tantestület, évközi átvétel esetén az érintett tanárok véleményét.  







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 76 


Az első osztályokba elsősorban az általános iskolában elért tanulmányi eredmény 
figyelembevételével kerülhetnek a tanulók. 
   A tanulók évközi, illetve más iskolából való átvételének esetén a következőket kell 
mérlegelni:  


• az iskolaváltoztatási kérelem indokai  
• a tanuló tanulmányi előmenetele  
• a tanult tantárgyak illeszkedése a helyi tantervhez. 
 


   Más középiskolákból jövő vendégtanulókkal szemben ugyanazokat az eljárásokat 
alkalmazzuk, mint a saját diákjainkkal.  


 
 
 
9. A tanulói jogviszony megszűnése 
 
   Az iskola a tanulói jogviszony megszűnésének kérdését a törvényi rendelkezések 
alkalmazásával kezeli.  
 


10. A tanulók jutalmazása 


 


   Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az 
iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az iskola dicséretben részesíti, illetve 
jutalmazza. 
 
A középiskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulóit, akik: 


• kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el; 
• kitartó szorgalmat tanúsítanak; 
• tanulmányi és sport versenyeken eredményesen szerepelnek; 
• példamutató közösségi és kulturális munkát végeznek. 


 
Az intézmény jutalmazza a megyei szintű különböző versenyek I-III. helyezettjeit, az 
országos versenyek I-X. helyezettjeit. 
   A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 
tanúsító tanulói közösséget csoportos jutalomban lehet részesíteni. 
 
 A jutalmazás formái 
 
Iskolánkban elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
 
Év közben: 


• szaktanári dicséret szóban 
• szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva 
• osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva 
• igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva 
• igazgatói dicséret az iskolagyűlés előtt 
• nevelőtestületi dicséret (iskolagyűlésen, illetve ünnepségeken) 
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Év végén:  


• bizonyítványba írt szaktanári dicséret 
• bizonyítványba írt általános dicséret 
• oklevél 
• jutalomkönyv 
• igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt 
• jutalmazás az iskola alapítványainak révén. 


 
   A jutalmak odaítéléséről az osztályban tanító pedagógusok és az osztályfőnök 
véleményének meghallgatása után az osztályfőnökök és az igazgató (alapítványi 
kuratóriumok) dönt, illetve a versenyeredmények alapján történik. 
 
 
 
  11. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolához kötődő alapítványok 
díjai  
 
Alapítványok 
 


• Takács Andrea Alapítvány 
• Varga István 1991. november 17. Középiskolai Alapítvány 
• Pálfi János Alapítvány 
• Péter András Alapítvány 
• Nagy Miklós Alapítvány 
• A Sárrét Szakképzéséért Alapítvány  
• Tildy Zoltán Alapítvány 
• Farmasi Péter Alapítvány 


A díjak odaítéléséről az alapító okirat rendelkezik. 
 
Takács Andrea-díj:  


• történelem és testnevelés tárgyból kiemelkedő eredményt elérő diák 
• legeredményesebb vésztői diák   


 
Varga István-díj:  


• legszebben beszélő és író diák 
 
Pálfi János-díj: 


• legeredményesebb füzesgyarmati tanuló 
• kiemelkedő teljesítmény magyarból 
• kiemelkedő teljesítmény matematikából 


    
Németh Magdolna-díj:  


• kiemelkedő teljesítmény angol nyelvből 
     
Nagy Miklós-díj:  


• kémia-biológia- földrajz-fizika területén elért  kiemelkedő eredményéért 
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Péter András-díj:  
• kiemelkedő tanulmányi eredményért 


    
 
Sinka kötet:             


• kiemelkedő tanulmányi, közösségi és sport munkáért 
 
Sárrét Szakképzéséért-díj: 


• szakmai tanulmányi versenyen élért eredményért 
   
Farmasi Péter-díj: 


• legjobb „bejárós” tanuló kapja 
 
 
12. Fegyelmi intézkedések 
 
   Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben 
részesítendő. 
 
Fegyelmező intézkedések: 


• szaktanári, szakoktatói intés 
• osztályfőnöki intés 
• osztályfőnöki megrovás 
• igazgatói megrovás 
• igazgatói szigorú megrovás 


 
   Fegyelmező intézkedést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező 
intézkedés esetén szaktanári, szakoktatói intésből három, a többi fokozatból csak egy adható. 
 
Osztályfőnöki megrovást vonnak maguk után a következő kötelességszegések: 
 


• 3 szaktanári figyelmeztetés 
• 5 igazolatlan óra 
• agresszív viselkedés, a másik tanuló bántalmazása 
• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése 
• a dohányzási tilalom megszegése 


 
   A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 
s a tanulót azonnal legalább igazgatói megrovásban kell részesíteni. Súlyos 
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 
 


• egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog) tiltott fogyasztása 
• több ellenőrzőkönyv egyidejű használata 
• ha a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát 
• az iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása 
• mindazon cselekmények, melyek a büntetőtörvénykönyv alapján 


bűncselekménynek minősülnek 
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  A fegyelmező intézkedéseket az ellenőrzőn kívül az osztálynaplóban (elektronikus 
naplóban) is fel kell tüntetni.  
   A szaktanárit a szaktanár, az osztályfőnökit az osztályfőnök írja be mindkettőbe. Az 
igazgatóit az ellenőrzőbe az osztályfőnök írja be és az igazgató írja alá, az osztálynaplóba 
(elektronikus naplóban)  az osztályfőnök írja be. 
 
 
 
13. Fegyelmi büntetés 
 
   Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A Közoktatási Törvény szabályozza a tanulók 
fegyelmi felelősségét.  
 
 
   Fegyelmi büntetést a tantestület által megbízott Fegyelmi Bizottság hoz fegyelmi eljárás 
keretében. A fegyelmi eljárás során a közoktatási törvény 76.§-a szerint kell eljárni. 
 
Fegyelmi büntetések: 


• nevelőtestületi megrovás 
• nevelőtestületi szigorú megrovás; 
• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása; 
• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába; (felfüggesztve) 
• kizárás az iskolából (Nem tanköteles korú diák esetében) (felfüggesztve) 


 
   A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 
iskolában kell lefolytatni, a képzőhely képviselőjének részvételével. A kollégiumi büntetésről 
tájékoztatni kell a tanuló osztályfőnökét. 
 
   A tantestület kihirdetésre vonatkozó döntése alapján a fegyelmi büntetést az iskola tanulói 
előtt az okok ismertetésével együtt az igazgató vagy valamelyik helyettese kihirdeti. 
 
 


14. A tanulói mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések 


A tanulói mulasztások 
 


A tanuló köteles részt venni a tanítási és a választott tanórákon és az iskola hivatalos 
rendezvényein. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 
mulasztások igazolása az osztályfőnök joga és kötelessége. Az igazolások módját az 
osztályfőnök köteles az első tanítási napon ismertetni a tanulókkal, az első szülői értekezleten 
pedig a szülőkkel. (Az igazolás módját a házirend tartalmazza).  
 
   A szülő tanévenként legfeljebb 3 alkalommal, legfeljebb együttesen 3 tanítási napról való 
távolmaradást igazolhat. A szakképző évfolyam tanulói legfeljebb 3 alkalommal, legfeljebb 
együttesen 3 tanítási napról való távolmaradást maguk igazolhatnak. 
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   A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő a tanuló ellenőrző könyve útján 
írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az 
igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, 
magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 
 
   A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását az órát tartó pedagógus az osztálynaplóba 
bejegyzi. A mulasztott órák havi összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. Az 
igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében, és a szülő értesítésében az osztályfőnök jár 
el. A szaktanár kíséri figyelemmel a tantárgyának óráiról történő mulasztást és szükség esetén 
tájékoztatja az osztályfőnököt. 
 
   Amennyiben a távollét iskolai érdekből történik (tanulmányi, sport, kulturális versenyen 
való részvétel, nem beleértve a felkészülést) a mulasztott órák igazoltnak tekintendők és nem 
számítanak bele a statisztikai összesítésbe.  
 
   Igazoltan távol maradhat a tanuló az iskolából az osztályfőnökkel történt megbeszélés után, 
a következő indokok alapján: 
 


• Egy nap: ha OKTV, OSZTV vagy országos, megyei, területi, iskola 
versenydolgozatot ír aznap délután 


 
• Három nap: aki a tanulmányi versenyek második fordulójába jutott  


 
• Öt nap: középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga (C), előrehozott érettségi – 


tanévenként egyszer adható, 3 nap a felkészülésre és a vizsganapok 
 


• Tíz nap: OKTV vagy OSZTV országos döntőbe jutás esetén; 
 


 


 


15. Térítési díj és tandíjfizetés 
 


Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások  
 


A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára 
ingyenesen vehető igénybe. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról a Közoktatási 
törvény 114. §-a rendelkezik. A nem magyar állampolgárokra vonatkozó térítési díj 
megállapításánál a Közoktatási törvény 110. §-a az irányadó. 
 


Térítési díj fizetése  
 


Intézményünkben térítési díjat kell fizetni minden olyan szolgáltatás igénybevételéért, 
aminek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de a tevékenységgel az intézmény helyi 
szükségleteket elégít ki.  


Térítési díjat kell fizetni az étkezés igénybevételéért. 
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Tandíj fizetése 
A tandíj kötelezettségű szolgáltatásokat a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 


Többször módosított törvény térítési díj fizetési és tandíjfizetési kötelezettségről, valamint a a 
fenntartó önkormányzat rendelete az önkormányzati fenntartású intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról határozza meg.   


 
Tandíjat kell fizetni a következő szolgáltatásokért: 
 


• nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második vagy további 
szakképesítésre felkészüléskor, OKJ számos szakmák esetén.  


• tizenegyedik évfolyamtól kezdődően második vagy további alkalommal az 
évfolyamismétléskor abban az esetben, ha arra azért van szükség, mert a tanuló a 
tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 


• a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga, 
illetve a tanulói jogviszony alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a 
második vagy további javítóvizsga. 


 


A tandíj fizetési kötelezettség mértéke  
Amennyiben lehetséges önkormányzati rendelet alapján a tanulmányi eredménytől és a 


tanuló igazolt szociális helyzetétől függően a meghatározott összeg mérséklésre kerülhet 
egyéni elbírálás alapján.  


A tandíj mértéke az Államháztartási törvény 2006. CXXVII. Törvény  15.1.2.4. és a Kötv. 
114,115,116 és 117. §-a továbbá a 41/1994. (X.6.) önkormányzati rendelet 3. § 1.2. pontja és 
4. § alapján kerül meghatározásra. 


A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket tanévenként 
kétszer, az intézmény igazgatója bírálja el, az osztályfőnökök leadását követően 15 napon 
belül, erről határozat formában a tanuló értesítve lesz. A kérelemhez csatolni kell a tanulóval, 
hallgatóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását.  
A kedvezmény iránti kérelmeket szeptember 15-ig, illetve január 15-ig kell benyújtani.  
 


Tandíj fizetésének és visszatérítésének módja 
• A tandíjat a tanuló a határozat átvételét követően köteles megfizetni  
• A befizetés az iskolai pénztárban történik a határozatban foglaltak alapján, számla 


ellenében.  
• Az a tanuló, aki a tandíjat a határozat kézhezvételétől számított, és ezen 


rendelkezésben foglaltak alapján a meghatározott időpontig nem fizeti be egyszeri 
felszólítást követően 15 napon belül, a tanulói jogviszonyát az intézmény 
egyoldalúan megszünteti.  


• Hosszan tartó betegség, vagy baleset, illetve egyéb távolmaradás esetén köteles 
halasztási kérelmet benyújtani, hogy az általa megfizetett tandíj alapján a 
tanulmányi kötelezettséget a következő tanévben kívánja folytatni. Tandíj 
visszafizetésre ekkor sem jogosult az iskola, de tanulói kérelem alapján a 
következő félévben az igazgató döntése alapján ez az összeg kerül felhasználásra 
térítési díjként.  
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A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat két egyenlő részletben  
• november 5-ig, illetve 
• március 5-ig  kell megfizetni.  


 


Térítési díj fizetésének és visszatérítésének módja  
 
   A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásban kell kérvényezni. A fenntartó határozata 
alapján az igazgató dönt a tanulmányi és szociális helyzettől függően a térítési díj részleges 
vagy teljes elengedéséről. 
 
Térítési díj fizetésének módjai:  


• Készpénzzel az iskolai pénztárba 
 
Térítési díj visszatérítése: 


• A következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön 
visszatérítés nem történik, 


• Készpénzben csak a tanulói jogviszony megszűnését követően történik.  
 
 


16. Diákigazolvány és igazolások kiadásának a rendje 


A diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a 15/1999. (III.24.) OM rendelet és a 
30/1999. (II.15.) Kormány rendelet alapján történik. A diákigazolványok és igazolások 
kiadásának részletes rendjét a 5. számú melléklet tartalmazza. 


 


17. A tanulók tantárgyválasztásával és módosításával kapcsolatos elvek 


Emelt szintű érettségire felkészítés 


   A kötelező és választható érettségi tárgyakból a diákok igényei alapján, legalább 8 diák 
(fizika, kémia, biológia tantárgyak illetve emelt szintű felkészítés esetében 6 fő) jelentkezése 
esetén indítunk középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő képzést a 11-12. 
(12-13.) évfolyamon. A 10. ill. a nyelvi előkészítő tagozaton 11. évfolyamra járó tanuló 
április 20-ig adja le a 11. ill.12. évfolyamra választott fakultatív tantárgyak listáját, annak 
feltüntetésével, hogy középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsgára kíván felkészülni.    Egy 
tantárgyat kötelező választania, egyet pedig ezen felül választhat. Idegen nyelvből csak a 
sikeres előrehozott érettségi vizsgával rendelkező diákok mentesülhetnek a nyelvi előkészítők 
látogatása alól. A választott tantárgyakat módosítani csak a következő tanév végén igazgatói 
engedéllyel lehet. 


A kötelező érettségi tantárgyak  


   Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból 
gimnáziumunk megszervezi kellő számú érdeklődő esetén az emeltszintű érettségi vizsgára 
felkészítő képzést (az idegen nyelvek közül angolból és németből).  
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Választható érettségi tantárgyak 


   A fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, rajz és vizuális kultúra, ének-zene, 
testnevelés, mozgókép- és média ismeret, idegen nyelv (angol, német, orosz, olasz) és dráma 
tárgyak közül lehet választani a kötelező érettségi tárgyak mellé legalább egyet. A legtöbb 
tantárgy esetében több csoport indításának is adottak a feltételei, amennyiben a jelentkezők 
száma ezt indokolja. 


18. A vendégtanulói jogok és kötelességek 
 


Ha az intézmény a tanuló számára nem tudja biztosítani az emelt szintű felkészítő 
csoportba való részvételt az iskola keretei között, a tanuló joga más közoktatási intézményben 
felkészítő foglalkozáson részt venni. A tanuló csak úgy vehet részt más közoktatási 
intézményben ilyen jellegű oktatásban, ha azt iskolai órarendje lehetővé teszi. Ha a 
foglalkozás délelőtti tanítási óra alatt zajlik, a tanuló az intézmény épületét csak osztályfőnöki 
engedéllyel hagyhatja el. A más közoktatási intézményben felkészítő csoportban szerzett 
érdemjegyeket az adott közoktatási intézmény félévente továbbítja intézményünknek, az ott 
megszerzett érdemjegyek beszámítanak a tanuló iskolában szerzett érdemjegyeibe. 


Intézményünk szintén lehetőséget biztosít más közoktatási intézmények tanulóinak 
vendégtanulói jogviszony létesítésére. 


 


19. Az intézmény ifjúságvédelmi feladataival kapcsolatos teendők 


 


Az intézmény ifjúságvédelmi tevékenység 
 


Az ifjúságvédelem az intézmény pedagógiai tevékenységének szerves része. 
Megvalósítása az ifjúságvédelmi felelősök feladata, és az abban való részvétel a 
nevelőtestület minden tagjának kötelessége. 


Az ifjúságvédelmi felelős minden év szeptember 30-ig az osztályfőnökökkel és a 
csoportvezető tanárokkal együtt felméri az osztályba járó hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulókat, adataikat az ifjúságvédelmi felelős tartja nyilván.  


A Polgármesteri Hivatal gyámügyi osztályával az ifjúságvédelmi felelős tartja a 
kapcsolatot. Az állami gondozottak törvényes képviseletét a Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Intézet igazgatója látja el. 


Ha a szülő vagy gondviselő a tanuló nevelését, gondozását az osztályfőnök, az 
ifjúságvédelmi felelős vagy az igazgató figyelmeztetése ellenére elhanyagolja, és az iskolának 
nincs módja ennek megváltoztatására, az ifjúságvédelmi felelős javaslatára az intézmény 
vezetője az illetékes gyámhatóságnál kezdeményezheti a megfelelő védő (óvó) intézkedések 
megtételét. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 
szüntethető veszélyeztető tényezők megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 
gyermekjóléti szolgálatot. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy 
az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás 
formájában történő nyújtása érdekében. 
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Az ifjúságvédelmi felelős feladata  
 


Az intézmény nevelési programjának gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 
keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának 
segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés megtételének 
kezdeményezése az intézmény igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a 
pedagógusok részére. Minden tanévben elkészíti az intézmény ifjúságvédelmi munkatervét. A 
kollégiumban szintén tevékenykedik ifjúságvédelmi felelős, amely a hasonló ifjúságvédelmi 
feladatokat maradéktalanul köteles ellátni.  
 


20. A tankönyvrendelés rendje 


A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai 
 


Az iskolai tankönyvrendelés általános szabályait az 5/1198. (II.18.) MKM rendelet és a 
2001. évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről szabályozza. 


Az iskolai tankönyvrendelés megszervezéséért az intézmény igazgatója és az általa 
megbízott tankönyvfelelős felel. Az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvkiosztás 
bonyolításában az osztályfőnökök is tevékenyen részt vesznek. 


Az iskola helyi tanterve alapján a szakmai munkaközösségek minden év január 15-ig 
választják ki a tantárgyanként egységes tankönyveket. A munkaközösségek indokolt esetben 
módosíthatják tankönyvválasztásukat a felmenő rendszer figyelembevételével. Az iskolai 
tankönyvrendelés összeállítása után a következő tanévre vonatkozó változtatások nem 
lehetségesek. 


Az iskolai tankönyvrendeléshez ki kell kérni a szülői szervezet és a diákönkormányzat 
véleményét. 


Az iskolai tankönyvtámogatás rendszere 
 


A normatív tankönyvtámogatás összegének felhasználása: 


• tartós tankönyvre, kötelező és ajánlott olvasmányokra fordított rész (min. 25%), 
• ingyenes tankönyvre jogosult tanulók részére nyújtott támogatás, 
• a szociálisan rászoruló tanulóknak nyújtott támogatás, 
• tanulói alaptámogatás. 


 


A tankönyvtámogatás összegének felosztása minden tanévben az éves központi 
költségvetésben meghatározott normatíva, ill. az iskolában szociálisan rászorulók 
felmérésének figyelembevételével készül el, melyet véleményez a szülői közösség és a 
diákönkormányzat.  
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XIII. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje 
 


1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 
 


Tanórán kívüli foglalkozások rendje 
 


Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás tartását a tanulók közössége, a szülői 
szervezetek, a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanórán kívüli 
foglalkozások szervezése, az igények felmérése a tanév első három hetében történik. A 
foglalkozások az iskolavezetés által jóváhagyott terv és leadott szakköri névsor alapján október 
1-től indíthatók. Félévkor szükséges esetben korrekciót kell végezni. 


A tanulók jelentkezése a foglalkozásokra önkéntes, a korrepetálások esetében javaslatot 
tesz a szaktanár és az osztályfőnök, de felvétel esetén a foglalkozásokon a részvétel kötelező. 
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és idejét az igazgatóhelyettesek rögzítik, a foglalkozások 
naplóit havonta ellenőrzik. 
 


A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások formái 
 


Szakkörök 
 
   A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől 
függően indítja az iskola. Szakköri keretek között történik a tanulmányi versenyekre való 
felkészítés is. A foglakozások előre meghatározott tematika szerint történnek. A szakkört 
vezető pedagógust az igazgató bízza meg, aki köteles szakköri naplót vezetni. A szakkörök 
az iskola költségvetésétől függően indíthatóak min. 10 tanuló jelentkezése esetén. (Kivételes 
esetben igazgatói engedély alapján kisebb létszámmal is indulhat) A tanulmányi, szakmai és 
sportversenyeken való részvétel az adott emelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 
A tanulók az intézményi, a települési, a megyei és az országos meghirdetésű versenyeken 
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. 
   A versenyekre történő kíséret esetén a pedagógus az órarend szerinti óráit teljesíti.  
 
 
Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 
 
   A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja a tantervi 
követelményekhez való felzárkóztatás céljából.  
  A 9. évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára, 
kötelező jelleggel történnek. A 10. évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással 
– egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel – a szaktanárok 
javaslatára történik. 
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Sportkörök, tömegsport foglalkozások 
  
   A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő 
tanárok. 


 


Könyvtár 


   Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitva tartási idejében, valamint a könyvtári 
tanórákon áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére.  


 Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum 
vehető fel. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét – a szervezeti és működési szabályzat 
mellékleteként kiadott – gyűjtőköri szabályzat határozza meg. Az iskolai könyvtár nyilvános 
könyvtári feladatokat nem láthat el.  


 
A könyvtárat használhatja: 


• az iskola minden dolgozója, 
• minden diák, 
• minden öregdiák. 


 
  


2. Alkalomszerű foglalkozások 


Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 
 
A diákok részére tanulmányi kirándulásokat lehet szervezni, melynek célja: 


• a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 
• a tanulók közösségi életének fejlesztése. 
• a tananyag speciális elsajátítása, bővítése 


 
   A kirándulásokat a munkaterv alapján tanítás nélküli munkanapon vagy tanítási 


szünetben lehet megszervezni. A kirándulások tervezetét minden év január 15-ig kell írásban 
leadni az osztályfőnöki munkaközösség-vezetőnek, engedélyezéséről az igazgató dönt. 


 
A tanulmányi kirándulások szervezésének szempontjai: 


• a szülőkkel szülői értekezleten kell egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit, 
• költségkímélő megoldást kell választani, 
• a kirándulás várható költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, és 


írásban nyilatkoztatni a kirándulás költségeinek vállalásáról, 
• osztálykirándulásra egy tanítási nap használható fel. 


    
   A kiránduláshoz annyi kísérőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan 
lebonyolításához szükséges, de osztályonként minden 20 fő után 1 fő pedagógust. A 
kirándulások előtt a tanulókkal ismertetni kell a balesetvédelemre vonatkozó előírásokat. 
   A kirándulás, tanítási napnak minősül. A tanár a kiránduláson az órarend szerint óráit 
teljesíti. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. 
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.  


 Külföldi utazások, kirándulások 
 


Tanítási időben a külföldi utazáshoz – melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, 
sport és szakmai rendezvény – az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás 
előtt a szülő, csoportos utazás esetén a csoport vezetője az utazás előtt legalább 1 hónappal 
köteles az igazgatónak írásban benyújtani. Külföldi kirándulásra 5 tanítási nap biztosítható 


 


Kulturális programok látogatása 
 


Az osztályfőnökök alapvető feladata közé tartozik tanulóik ízlés- és jellemformálása, 
művészeti nevelése, melyhez nagy segítséget nyújtanak a múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás-
tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az 
osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára.  


Tanítási időben az igazgató engedélye szükséges. Ha a kulturális rendezvény látogatása 
anyagi vonzattal jár, be kell szerezni a szülők engedélyét. 


 


Egyéb programok, rendezvények szervezése 
 


Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb 
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell 
kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe 
kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 
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XIV. Az intézményi felnőttoktatás és felnőttképzés 


1. A felnőttoktatás célja 
 
   A felnőttoktatás elsődleges célja az esélyegyenlőség biztosítása, illetve az 
esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az előbbre lépés lehetőségének biztosítása mindenki 
számára. Hivatásunknak tekintjük: A MÁSODIK ESELY ISKOLAJANAK működtetését. Az 
utóbbi évtizedben a felnőttoktatásban tanulók átlagéletkora csökkent, így már nem elsősorban 
a munka mellett, munkáltatói ösztönzésre továbbtanuló felnőttek választják ezt a képzési 
formát.. Sokkal inkábba fiatal, későn érő, pályatévesztett vagy munkanélküli, a nappali 
iskolákból kisodródott, veszélyeztetett helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok, 
a közoktatási rendszerünk hiányosságai (vagy családi, anyagi gondok) miatt kimaradt, traumát 
elszenvedett tanulók utolsó lehetősége a felzárkózásra. Iskolánk mindezen kihívásoknak a 
lehető legjobb színvonalon, maximális rugalmassággal és toleranciával akart és akar ma is 
megfelelni. Napjainkban az egyik súlyos társadalmi gond a munkanélküli fiatalok, a 
pályájukat el sem kezdő szakmunkások képzése. A jelentkezőnek az oktatásba való belépése 
elé minél kevesebb akadályt állítunk, rugalmasan és nagy toleranciával, személyre szabottan 
jelöljük ki a számára optimálisnak tűnő belépési szintet és oktatási formát. Ily módon 
biztosítjuk a MÁSODIK ESELYT a tanulónak, és a tanulmányok közben emeljük 
követelményeinket az elérendő cél, az érettségi szintjére. Eszerint a szakképzettek 
beiskolázásánál elsősorban a 10. osztályt, kivételesen a 11. osztályt, alapesetben a 9. osztályt 
ajánljuk fel az esti, levelező illetve tagozaton. Mindezek olyan mértékben a jelentkezők 
adottságainak a függvényei, hogy pontos előtervezésüknek nincs értelme.  
 
Alapelveink, a munkánkban vallott és közvetített legfőbb értékek:  


• etikai és esztétikai érzékenység, igényesség  
• a tudás, a permanens tanulás, az önművelés fontossága  
• a közösségi értékek jelentősége (családi, társadalmi) 
• humánum, tolerancia, rugalmasság, (de!) igényesség  
• a természeti, társadalmi, kulturális környezet védelme 
• az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztése hazafiság és európaiság 
•  a személyiség kiteljesítésére törekvés 
•  önbizalom és mások megbecsülése 
• önfegyelem, pozitív életszemlélet 


 
Felnőttek gimnáziuma és szakközépiskolája - ezen belül oktatás-szervezési formák szerint:  


• Nappali munkarend szerinti oktatás  
• Esti tagozat 
• Levelező tagozat 
•  Egyéb tagozat  
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2. Oktató – nevelő munka sajátosságai, egyedi jellemzői 
 
• Tanköteles kort betöltött tanulók iskolarendszerű felkészítése az érettségi vizsgára  
• Felnőttek alapműveltségi felkészítése a magasabb szintű szakmai átképzésre, 


továbbképzésre 
• A nappali iskola munkarendjét (elfoglaltságuk, munkabeosztásuk, „utazó életmód”, 


stb. miatt) vállalni nem tudó tanulók felkészítése az érettségi vizsgára 
• Az iskolával tanulói jogviszonyban álló, különféle oktatási formában tanuló valamint 


az önálló felkészülést vállaló felnőtteknek osztályozó vizsgáztatása, és érettségi 
vizsgáztatása. (Emellett a már tanulói jogviszonyban nem állók vizsgáztatása is)  


• Általában: második esély biztosítása minden, középiskolát tanköteles korban, nappali 
tagozaton el nem végzett tanuló számára azzal, hogy a munkaerő-piaci vagy felsőfokú 
továbbképzésüket  megalapozzuk  
Ennek megfelelően iskolánk kliensei igen különböző módokon kerülnek hozzánk. 


 
 
3. Külső kapcsolatok 
 
  A felnőttoktatás szakmai működéséhez szükséges a kapcsolat:  
 


• az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási Hivatal munkatársaival 
• Felnőttoktatási Központokkal  
• megyei szakmai tanácsadó szervekkel, szervezetekkel  
• a megye minden hasonló profilú intézményével  


 
 
4. Az oktatási-nevelési folyamat szabályai 
 
A tanulói jogviszony létesítésének, megszűnésének rendje 
 
   A minden tanévben aktualizálva kiadott, minden érdeklődő számára hozzáférhető 
tájékoztatóban leírtak szerint (a saját szerkesztésű „jelentkezési lapunk” kitöltésével, az előző 
tanulmányokat igazoló bizonyítványok bemutatásával) lehet beiratkozni a következő tanévre, 
általában a februártól júniusig (augusztusig) terjedő időszakban. Ilyen esetben a beiratkozás 
dátuma azonos a tanév rendjében megadottal, a tanulói jogviszony pedig értelemszerűen 
folyamatos (más iskolából közvetlenül továbbtanulók számára). Kivételként (bár ezek száma 
igen jelentős) augusztusban vagy a tanév közben is be lehet iratkozni, vagy az addigi 
beszámolók pótlásával, vagy az előző iskolából hozott érdemjegyek igazolása alapján.  
   A beiratkozás folyamatosan az iskolatitkárnál történik, problémás esetben az általános 
igazgatóhelyettessel történő személyes egyeztetés, döntés (előzmények beszámításának 
módja, osztályba helyezés tekintetében) alapján.  
   Fontos tudnivaló, hogy a felnőttoktatás esti illetve levelező tagozatára, csak tanköteles 
koron túl lehet beiratkozni, felső korhatár, és munkáltatói igazolás nélkül. Az osztályba 
sorolás az igazgató feladata. A tanév beiskolázásakor tervezzük az esti, levelező és nappali 
munkarend szerinti tagozatos 10. osztályt, esetleg 11. osztályt indítani. A felsorolt 
lehetőségeket a jelentkezők választása és száma szerint (sajnos csak augusztus végén) tudjuk 
majd véglegesíteni. Döntő szempontként kezeljük — a jelentkező igénye és „vállalkozása” 
mellett — előképzettségét, bizonyítványának minősítését. 
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   Alapelveink: a rugalmasság, az átjárhatóság, az alternatívák biztosítása  megvalósításában 
igen fontos szempont, hogy a különféle munkarendű osztályok között a tanulók áthelyezhetők 
legyenek.  
 
Átlépés, átvétel más iskolából, más iskolatípusból: 
 
Alapelvek: 
    
   Amint önképünk: A MÁSODIK ESELY BIZTOSITASANAK INTEZMÉNYE megszabja - 
alapelvünk a rugalmasság, célunk minden előforduló esetre az optimális megoldás 
megtalálása. Mivel iskolánk általában a végső lehetőséget jelenti az ide jelentkezőknek a 
középiskolai végzettség, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez, ezért a törvényes 
kereteken belül (!) a legváltozatosabb egyedi megoldásokat kell megtalálnunk. Ez azonban 
nem jelenthet lazaságot, tanulmányi igénytelenséget, fegyelmi szabadosságot. Nem kívánunk 
az összes másutt megbukott tanuló könnyen elérhető „befogadó állomása” lenni. Kerüljük a 
csak szociális indíttatásból (tanulói kedvezmények) tanulói jogviszonyt létesítők felvételét, 
illetve igyekszünk az ilyen, többszörös évismétlőket tanulásra vagy végleges kimaradásra 
bírni.  
 
Általános szabályok: 
 
   Azonos iskolatípusból (felnőtt vagy nappali), nem évismétlő tanulók egyszerű átlépéssel, 
folyamatos tanulói jogviszonnyal felvehetők, átvehetők vagy helyezhető át a tagozat másik 
osztályába (pl. nappali, esti, stb.)  
Fegyelmi okból kizárt tanuló folyamatos tanulói jogviszonnyal csak egyedi elbírálás 
(igazgatói egyeztetése az előző iskola igazgatójával) után vehető fel.  
 
   Más iskolatípusból átlépni szándékozók esetleg csak különbözeti vizsgák letételével 
vehetők át amelyek tárgyát és határidejét az előző bizonyítvány alapján az igazgató határozza 
meg.  
 
   Tanköteles korú tanulók egyáltalán nem jelentkezhetnek át.  
 
   Utolsó évfolyamra a félév lezárása után általában nem lehet átiratkozni. Ilyenkor, egyedi 
esetben az előző iskola alapos indoklása, az első félév eredményességének igazolása 
szükséges.  
 
Megszakított tanulmányok folytatása:  
 
   A tanév elejéig (szept. 1-ig) felsőbb osztályba beiratkozhat az a már nem tanköteles korú 
tanuló, aki más azonos típusú iskolában, előbbi évek során eredményesen zárt egy 
évfolyamot. 
   Új beiratkozónak tekintendő az is, akinek iskolánkban a tanulói jogviszonya tanév közben 
önhibájából megszűnt. Évismétlésre záradékolt bizonyítvánnyal, 4 tanéven belül 
évismétlőként lehet beiratkozni, 5 év után a sikertelen évet figyelmen kívül hagyjuk, ilyenkor 
a tanuló a sikeresen lezárt évet is saját kérésére nem „ismétlőként” megismételheti. (Ilyen 
értelmű nyilatkozat a későbbiekben már nem vonható vissza.)  
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A tanulók mulasztásának igazolása, következményei, a tanulói jogviszony megszüntetése  
    
   A kötelező órai dolgozatok (év végi „számonkérések”) igazolatlan elmulasztása vagy nem 
pótlása a elégtelen osztályzattal vagy a tanulói jogviszony megszűnésével járhat. 
Alapelveinknek megfelelően az indokolt kérelmeket mindig méltányoljuk, általában évközi 
dolgozatokat halasztani - előre hozni. 
   Az évközi igazolások, halasztások lehetőségeiről és módjáról évente újra rendelkezik a 
tantestület ez évente változhat, de mindig függ a tanuló előéletétől, az évfolyam 
„magasságától” is. Pedagógiai szempontból nyilvánvaló, hogy más megítélés jár a végzős 
osztály lelkiismeretes, fegyelmezett tanulójának, mint az elsős, elégtelen dolgozatokkal 
büszkélkedőnek. Ezeket a dolgozat-halasztásokat a szaktanár saját hatáskörében is 
engedélyezheti, de elégtelennel nem szankcionálhatja (!) Ellenkező irányú döntést (tanulói 
jogviszony megszüntetése) csak az igazgató hozhat. Az említett pedagógiai indoklású 
kedvezmények megítélésének elveit helyénvaló az osztályban tudatosítani, nyilvánosságra 
hozni. Vizsgahalasztással vagy évhalasztással kapcsolatos kérelmek elbírálása az igazgató 
hatáskörébe tartozik, mely döntésről írásos határozat készül.  
 
    A tanulói jogviszony kezdete általában a júniusi beiratkozás napja. Későbbi jelentkezésnél 
a tanév (szorgalmi idő) első napjától, megszakított tanulmányok folytatása esetében (ha a 
tanévkezdet után történik) a tényleges bejelentkezés napjától, más intézményből való 
közvetlen átlépésnél folyamatos.  
   A tanulói jogviszony vége alapesetben a záróvizsga (érettségi) vizsgaidőszakának utolsó 
napja. Kimaradás esetében a tanulói jogviszony megszűnése a kimaradás napja. Sikeres év 
után a tanulmányokat nem folytató tanuló tanulói jogviszonyát (a tanuló más értelmű 
bejelentése hiányában) a tanév utolsó napjával megszűntnek tekintjük.  
   Fontos, hogy a tanuló saját érdekében személyesen tájékozódjon, tanácsot kérjen, ha 
tanulmányainak folytatása akadályba ütközik, ha ideiglenesen meg kell szakítania 
tanulmányait, stb, hogy helyzetére az optimális megoldást megtaláljuk.  
 
 


5. Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés  


   Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni. Fontos terület a felnőtteknek szóló 
továbbképzési, átképzési lehetőségek, illetve új szakmák megtanulásának biztosítása. 
Intézményünkben szervezetté tettük felnőttképzési rendszerünket. Ezt a feladatot a szakmai 
felnőttképzési igazgatóhelyettes látja el. Iskolarendszeren kívüli nyilvántartással 2008. 
februárja óta rendelkezünk.. Intézményi akkreditációs lajstromszámunk AL-1753.  


A képzést tervezzük, egyeztetünk a munkaügyi központtal, valamint igény alapján az 
egyes vállalatokkal, Kft-kel, hogy az új szakmák elsajátítását, megtanulását gyorsan, 
hatékonyan meg tudjuk oldani. Munkánk során arra törekszünk, hogy a piac gyors 
változásaira azonnal és pozitívan reagáljunk. A képzési palettát mindig bővítjük, 
megpróbálunk az igének elé menni, hogy így a mindenkori szükségletet azonnal 
teljesíthessük.  
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XV. Intézményi egészségnevelés 


 


1. A tanulói egészségvédelem  


Az egészségügyi felügyelet rendje 
 


Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi 
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. 


 
Az iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki: 


• a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 
• a gyermekek kötelező védőoltásban való részesítése, 
• könnyített- és gyógy-testnevelés besorolásának elkészítése, 
• színlátás és látásélesség vizsgálata, 
• fogászati kezelés, 
• pályaalkalmassági vizsgálatok végzése, 
• egészségügyi felvilágosítás tartása, 
• a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése. 


 
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a 


védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be. A kapcsolattartásért felelős 
igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket, 
akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről. 
Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy a tanulmányi munkát a legkisebb 
mértékben zavarja 


 
Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülnek a 


rendelő ajtaján feltüntetett időrend alapján. Védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi 
problémáikkal kapcsolatban minden héten, a rendelő ajtaján feltüntetett fogadóidőben. 


 


Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás 
 


Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti 
nevelés programja. A program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a 
konkrét feladatokat.  


 
Különösen meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén: 


• a testi - lelki harmónia összefüggéseit, 
• az egészséges életmód, stressz-mentes életvezetés jellemzőit, 
• a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét, 
• az egészségre ártalmas hatásokat, 
• a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját. 


 
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 


felvilágosítást. Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tart. Az 
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iskolaorvos és a védőnő fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési időben egyéni 
problémáikkal kapcsolatban is. 


Különösen fontos, hogy a tanulók 
• az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, 


droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.), 
• a szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az életkoruknak 


megfelelő módon tájékozódhassanak. 
 


2. Testi nevelés 
 


Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás 
 


Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot, azon 
belül egészségfejlesztési feladatokat valósit meg. Kiemelt feladatként kezeljük - a kötelező és 
nem kötelező tanórai foglalkozások keretében - a szervezett testmozgást, tekintettel az 
intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére.  


Biztosítjuk: 
• a tanulók mindennapi testedzését, 
• a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 
• az iskolai sportkör működését, 
• a könnyített- és a gyógytestnevelést a rászorulóknak. 
 
A tanulók hetente az órarendbe illesztetten 2-3 testnevelés órán vesznek részt. A 


testnevelők tömegsport keretében minden nap tartanak testedzéseket.  
A tanulókat testnevelés óráról - szakorvosi vélemény alapján - csak az iskolaorvos 


mentheti fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 
 


Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés 
 


A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített - vagy 
gyógytestnevelési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt 
vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától 
függően - nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő 
gyakorlatok végzését. Az iskolaorvos szakorvosi vélemény alapján a tanulókat 
gyógytestnevelési foglalkozásokra utalja. A gyógytestnevelés órákat gyógytestnevelő tanár 
vezeti.  
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3. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve 
baleset esetén (intézményi védő- óvó előírások) 
 


Általános előírások 
 
A tanulókkal: 


• az iskolai tanítási év, valamint 
• szükség szerint tanóra, gyakorlati foglalkozás, kirándulás, stb. előtt ismertetni kell 


az érvényes munkavédelmi szabályzatban rögzített védő-óvó előírásokat.  
 
Védő-óvó előírás:  


• az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 
• a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 
• a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 


 
A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 


ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az iskola házirendjében 
határozza meg azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában és az 
iskolai rendezvényeken való tartózkodás során be kell tartaniuk. 
 


A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
 


• hogy az intézményben forrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 
tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, 
javítási munka kivételével nem végezhető engedély nélkül, 


• hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a 
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység 
idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet, 


• hogy az intézményben a tanulók a következő gépeket, eszközöket csak 
engedéllyel, tanári felügyelettel használják, használhassák: szerszámgépek, kézi 
elektromos gépek, valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek 
minősített gépek, eszközök, 


• hogy csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép. 
 


A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az 
iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése az intézményvezető 
feladata. 
 
A pedagógusok feladata, hogy: 


• haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé a baleseti veszélyforrásokat  
• gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 


 
Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 


• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 
biztonságára, testi épségére, 


• a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják. 
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XVI. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással 


kapcsolatos feladatok 


1. A hagyományápolás célja 
 


A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 
megőrzése és növelése. A hagyományápolás az alkalmazotti és tanulói közösség minden 
tagjának feladata. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományokon túl új 
hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon azok ápolásáról, megőrzéséről. 
 
2. Ünnepélyek, megemlékezések 
 
Szeptember:  


Tanévnyitó ünnepség 
 


Megemlékezés Szigeti Endre sírjánál 
♦ Szeptember 7-én megemlékezünk iskolánk egyik névadójáról, Szigeti Endréről 
„Diákká fogadom” – ünnepség Péter András síremlékénél 
♦ Minden tanévben ellátogatunk az elsősökkel Péter András halaspusztai síremlékéhez, 


ahol az igazgató jelképesen az iskola diákjaivá fogadja őket. 
 


Október: 
Tisztelgés a mártír tábornokok emléke előtt Aradon, a történelmi emlékhelyen 
♦ Évről-évre ellátogat egy diákokból és tanárokból álló csoport Aradra, hogy tisztelegjen 


az aradi vértanúk emléke előtt. 
Elsősök akadályversenye 
♦ Minden tanévben megrendezi iskolánk diákönkormányzata az Elsősök 


Akadályversenyét, melyen különböző játékos feladatok során mérik össze tudásukat 
az új diákok. 


Október 23-i városi ünnepi műsor összeállítása, bemutatása 
♦ Minden év október 23-án színvonalas műsort adnak elő diákjaink az iskolai, illetve a 


városi rendezvényen egyaránt. 
 


November: 
Halottak napi megemlékezés a temetőben 
♦ Megemlékezünk elhunyt tanártásainkról, valamint alapítványaink névadóiról, virágot, 


koszorút helyezünk el sírjaiknál. 
 
December: 


Péter András Napok 
♦ András nap környékén 2 napos rendezvény veszi kezdetét, amikor a végzős osztályok 


közötti verseny alapján választja meg iskola a diákigazgatót. A végzősök színvonalas 
műsort készítenek, hogy minél több szavazatot nyerjenek. A 10. évfolyamos tanulók 
pedig az elsősök avatását szervezik meg, valamint sor kerül az újonnan belépő 
pedagógusok avatására is. A két napos rendezvényen késő délutánig különböző 
programokon vehetnek részt a diákok. 
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Szalagavató ünnepség 
♦ A szalagavató ünnepség az egyik legszebb eseménye a végzős diákok életének. A 


szalagtűzésen túl a 11. osztályos diákok műsorral kedveskednek társaiknak és a 
közönségnek. Ekkor kerül sor a Farmasi Péter Alapítvány-díjának átadására, melyet 
azok a diákok kaphatnak meg, akik bejárósok vagy kollégisták, valamint 
történelemből és nyelvből kimagasló teljesítményt nyújtanak. 


 
 
András Bál (megrendezése minden tanévben a középiskola és a diákok szándékától függ) 
♦ Egy régi hagyományt folytatva évente a középiskola és az öregdiákok összefogásával 


minden évben megrendezésre kerül az András Bál, melynek bevételét a 
diákönkormányzat kapja, valamint itt kerül sor a Genius-díj átadására is, melyet az a 
tanuló kaphat, aki a tanév során tanulmányi eredményével és a versenyeken való 
eredményes részvételével kiemelkedő teljesítményt nyújt. 


 
Karácsonyi műsor 
♦ Hagyomány az iskolában, hogy a téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy kis 


műsorral, feldíszített karácsonyfával és szaloncukorral búcsúztatjuk az évet.  
 
Február: 


Valentin-nap 
♦ Valentin-nap előtt egy héttel a hetedikesek és a kilencedikesek üzenetküldő ládákat 


helyeznek az iskola különböző pontjain, ahová mindenki bedobhatja jókívánságait, 
melyeket az említett osztályok kézbesítenek február 14-én. 


 
 
Március: 


Nőnapi köszöntés 
♦ Nőnap alkalmából iskolánk egy tanulója verssel, az igazgató pedig rövid beszéddel 


köszönti a nőket, majd az intézmény minden női dolgozójának átad egy jelképes 
ajándékot. 


 
Március 15-i iskolai megemlékezés / műsor / 
♦ A 48-as forradalom és szabadságharc emlékét minden tanévben rövid műsorral 


idézzük föl. 
 
 
Sinka István Szavalóverseny 
♦ Sinka István neve szorosan összefonódott a Péter András Gimnáziummal az évek 


során, ugyanis első kötetének kiadásában a középiskola segítette a költőt. Az ő 
emlékére Vésztő várossal közösen rendezzük meg a Sinka István Szavalóversenyt 
megyei és megyén kívüli iskolák részére is. 


 
Április: 


„Keresem ősöm udvarát” című irodalmi-nyelvi kommunikációs megyei verseny  
♦ Ez a csapatverseny két fordulóból áll, a kitöltött tesztfeladatok eredménye alapján 


kerülnek be a diákok a szeghalmi döntőbe, ahol zsűri előtt a gyakorlatban adnak 
számot kommunikációs ismereteikről. 
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Szerenád 
♦ Végzős diákjaink szép hagyománya, hogy a ballagás előtti csütörtökön este felkeresik 


tanáraikat és közös énekléssel búcsúznak tőlük. 
 
Bolondballagás 
♦ Szinten a végzősökhöz kötődő hagyomány, melynek során az utolsó tanítási napon a 


diákok különféle jelmezekben járják a város intézményeit, így búcsúzva az iskolától és 
tágabb környezetétől. 


 
Május: 


Ballagási ünnepség 
♦ A ballagás az egyik legfontosabb rendezvényünk, melynek programja tele van apró kis 


hagyományokkal: koszorúzás az alapítók és az első igazgató szobránál, szimbólumok 
ünnepélyes átadása a testvérpároknak, nefelejcstűzés. Itt kerül sor a legtöbb 
alapítványi díj átadására kimagasló tanulmányi-, közösségi- és sportmunkáért:Varga 
István-díj, Takács Andrea-díj, Péter András-díj, Németh Magdolna-díj, Pálfi   János-
díj, „A szakma kiváló tanulója”-díj. 


Június: 
Öregdiák találkozó 
♦ Minden tanév júniusának első hétvégéjén összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai 


az alma materben, ahol színes rendezvények során idézik fel az itt töltött éveket, az 
elmúlt időszak történéseit. A programon belül a mai diákok is megmutatják 
tehetségüket és egy kis „csokrot” nyújtanak át a tanév művészeti terméséből. 


 
Tanévzáró ünnepség 
 
   Hagyományos, de nem meghatározott időponthoz köthetők iskolánk diákcsere 
kapcsolatai az osztrák Scheibbs-i és az angol Evesham-i középiskolákkal. E programok 
során egyik évben itthon, másik évben külföldön gyakorolhatják az adott nyelvet 
diákjaink 
 


 
 
Az osztályközösségek szintjén, illetve iskolarádión keresztül tartott megemlékezések: 


• aradi vértanúk emlékéről (október 6.) 
• kommunista diktatúra áldozatainak emlékéről (február 25.) 
• költészet napjáról (április 11.) 
• Holocaust áldozatainak emlékéről (április 16.)  
• megemlékezés a nemzeti emlékezet napjáról (június 04.)   
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3. Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések 
 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
   


 


1840. március 18. Péter András születésnapja 
1916. július 03. Péter András halála 


1840. március 18. Péter András születésnapja 


1916. július 03. Péter András halála 


1927. május 26. Szigeti Endre születésnapja 


1936. szeptember 07. Szigeti Endre halála 
1893. december 13. Nagy Miklós születésnapja 


1975. május 13. Nagy Miklós halála 
1913. augusztus 27. Sándor Jenő születésnapja 


2005. május 02. Sándor Jenő halála 
1889. november 18. Tildy Zoltán születésnapja 
1961. augusztus 04. Tildy Zoltán halála 


1897. szeptember 24. Sinka István születésnapja 
1969. június 17. Sinka István halála 
1917. június 01. Musti Viktor születésnapja 
1943. január 18. Musti Viktor halála 
1907. június 24. Péter András végrendelete rendelkezik a gimnázium felállításáról 
1942. január 29. A Szigeti házaspár ajándékozási szerződése mezőgazdasági  


középiskola létrehozására 
1926. május 27. A Református Egyetemes Konvent engedélyezte a Péter András 


Reálgimnázium megnyitását 
1942. június 02. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezi a szeghalmi 


mezőgazdasági középiskola indítását 
1926. szeptember 07. Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Péter András 


Reálgimnáziumban 
1942. szeptember 10. Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági 


Középiskolában 
1934. május 09. Az első ballagás a szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnáziumban 


1946. május 19. Az első „sárgulás” ballagás a szeghalmi Ref. Szigeti Endre 
Mezőgazdasági Középiskolában 
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4. A hagyományápolás külsőségei 
 
   A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul. Ennek megfelelően az intézmény 
szimbólumai: az intézmény jelvénye, az intézmény zászlói, az iskola címere 
 
   Az iskolamúzeum iskolatörténeti kiállítással rendelkezik, ahol tárgyi emlékek során át 
ismerheti meg a látogató az  „alma mater” történetét. Nagy tanáregyéniségekről tantermek 
elnevezése (pl. Fényes Imre – fizikai előadó, dr. Pásztor József – történelem előadó, Fülöp 
Károly – könyvtár, Boros Géza-rajz szakterem, Nagy Miklós – kémiai előadó) A gimnázium 
szoborparkjában Péter András mellett megtalálható Nagy Miklós és Sándor Jenő egykori 
igazgatók szobra is 
  
Az iskola pedagógusainak ünnepi viselete  


• az iskolai ünnepélyeken, érettségin, szakmai vizsgákon az ünnepi öltözék 
kiegészülhet egyedi választás szerint: iskolajelvény, sál, nyakkendő  


        
Az iskola tanulóinak ünnepi viselete: 


• lányoknak: fehér blúz, sötét alj, alkalomhoz illő cipő, 
• fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, nyakkendő, alkalomhoz illő cipő 


 
   Az iskolajelvényt vagy az iskolai sálat, nyakkendőt a területi és országos versenyeken, 
illetve iskolai és városi ünnepségeken viselni kell. 


 
 


• az osztálytermeket a Magyar Köztársaság és az iskola címerével kell ellátni, 
• az iskola épületére a Magyar és az Európai Unió zászlaját kell kihelyezni, 
• kegyeleti okokból a fekete zászlót is el szoktuk helyezni.  
 


   A 9. évfolyamos diákoknak az iskola térítés ellenében biztosítja az iskola 
emblémájával ellátott pólót. 
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XVII. Az intézmény külső kapcsolatai 


 
   Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 
szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben 
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és gazdasági szervezetekkel.  
 
A kapcsolattartás formái és módjai:  


• közös értekezletek tartása, 
• szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
• módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 
• közös ünnepélyek rendezése, 
• intézményi rendezvények látogatása, 
 


 Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 
• a fenntartóval, 
• a többi közoktatási intézménnyel, 
• Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulással 
• a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 
• a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 
• nevelési tanácsadó szolgálattal,  
• a családsegítő központtal, 
• az intézményt támogató alapítványokkal (6 alapítvány), 
• öregdiákokkal 
• egyházi és más fenntartású oktató- nevelő intézményekkel, 
• Körös- Sárréti Hírlappal 
• patronáló cégekkel, vállalkozókkal 
• sportegyesületekkel 
• pályaválasztási tanácsadóval 
• Művelődési intézménnyel 
• városi kábeltelevíziós szolgáltatással 
• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 
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1. Egyes intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 
 


A fenntartóval való kapcsolat 
 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 
ki: 


• az intézmény átszervezésére, 
• az intézmény tevékenységi körénk módosítására, 
• az intézmény nevének megállapítására, 
• az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, 


költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre, stb.), 
• az intézmény ellenőrzésére: 
 


 gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 
 szakmai munka eredményessége tekintetében, 
 az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 
 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 


tekintetében, 
 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 


 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 


• az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és módosítása, a Pedagógiai programja 
jóváhagyása tekintetében. 


 
A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 


• szóbeli tájékoztatás adás, 
• írásbeli beszámoló adása, 
• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 
• a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 
• speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 


szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 
 


2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
 


Kapcsolataink szakmai, kulturális, sport, pályázati és egyéb jellegűek. Iskolánk oktató-
nevelő munkája során több hazai és külföldi intézménnyel, iskolával alakított ki 
együttműködést. 


 
Külföldi kapcsolataink: 


• Scheibbs (Ausztria) 
• Evesham (Egyesült Királyság) 
• Szepesófalu (Szlovákia) 
• Négyfalu (Románia) 
• Nagyszalonta (Románia) 
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A kapcsolatok formái: 
• rendezvények, 
• versenyek. 


Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 


• a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézményben folyó szakmai munka 
helyzetéről, 


• az intézmény támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 
• az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 


vezet, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb. 
egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye 
kielégíthető legyen. 


 
Az intézményvezetés feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s 
azokat megtartsa. 
 


A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás  
 


Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében a: 


• gyermekjóléti szolgálattal, illetve 
• gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 


 személyekkel, 
 intézményekkel, 
 hatóságokkal. 


 
Intézményünk segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 


okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti 
szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartó az iskola ifjúságvédelmi felelőse. 
 
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 


• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 
szükségesnek látja, 


• esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 
• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 


kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 
• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 


 
A gyermekjóléti szolgálat havonta egy alkalommal műhelyfoglalkozást tart, ezen az iskolai 


ifjúságvédelmi felelős vesz részt. 
 


Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 
 
   Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális 
és sport tevékenység jellemző. 
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XVII. A Szervezeti és Működési Szabályzat kollégiumra vonatkozó külön 


rendelkezései 
 
 


1. Általános rendelkezések 
  
1. A szabályzat hatálya, érvényessége 
  


A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának 
Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) a középiskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatának része, érvényessége kiterjed annak egész területére: 


  
• az ott lakó tanulókra,  
• a vezető és pedagógus munkakörben dolgozókra,  
• a nem pedagógus dolgozókra.  
 


.  
A kollégium adatai: 
  
Neve:  
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiuma 
  
Címe, telefonszáma, e-mail címe:  
5520 Szeghalom, Ady Endre u. 1/A.,  66/371-936, kollegium@pag-szeszi.hu 
 
 
2. A kollégium rendeltetése, feladata 
 
Rendeltetése:  
 
   Alapfokú és középfokú tanulmányok, - beleértve az érettségi utáni nappali rendszerű 
tanulmányokat is - folytatásához lehetőséget biztosít. 
 
Feladata: 
 


• családi nevelés pótlása, helyettesítése  
• a tanulmányok idejére szállás és étkezést biztosítása  
• a tanulmányok végzésében segítés  
• önképzéshez lehetőséget adás  
• a tehetség kibontakozásához segítség adása  
• a művelődés feltételeinek megteremtése  
• szakkörben, érdeklődési körben való tevékenységhez segítség  
• a szabadidő tartalmas eltöltéséhez lehetőségek nyújtása  


 
 
 
 
 



mailto:kollegium@pag-szeszi.hu
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2. Működési szabályok 


 
1. Tanulókra vonatkozó rendelkezések  
 
Kollégiumi tagsági viszony létesítése, felvétel 
 
   A 7. és 9. osztályba és a szakképzési évfolyamra jelentkezők kollégiumi felvételüket az 
iskolába jelentkezéskor kérhetik, illetve külön kérvényben igényüket meg kell erősíteni az 
adott évi felvételi tájékoztatóban meghatározott ideig. A kollégiumi tagság egy tanévre szól.      
Általános iskolai tanuló jelentkezhet a kollégiumba, amennyiben tanulói jogviszonya van a 
szeghalmi általános iskolával. 
 
Kollégista lehet az a első évfolyamos középiskolás tanuló, aki 


• igényli és a bejárás nehezen megoldható  
• szociális, családi helyzete az ellátást indokolja  
• tanulmányi eredménye képességeinek, a kollégiumi elvárásoknak megfelelő 


 
   Fel kell venni az állami gondoskodás alatt álló tanulót, azt, akinek felvételét a gyámhatóság 
kezdeményezte, illetve ha az intézeti tanuló elhelyezését törvényes képviselője kérte.  
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok, akiknek a napi bejárás megoldása 
nehézségekbe ütközik, a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és 
veszélyeztetett helyzetű tanulók. Tanév közben az iskola útján, vagy közvetlenül lehet 
kollégiumba jelentkezni.  
 
   Kollégista lehet az a felsőbb évfolyamos tanuló, aki elhelyezését tanév végén írásban kéri.  
 
Feltétel: 


• magatartása, kollégiumi viselkedése nem ad okot az elutasításra  
• étkezési fizetési hátraléka nincs  
• kauciós és egyéb tartozása nincsen 


A kollégiumi tagság megújításáról és a felvételről a kollégium nevelőtestülete dönt, amelyhez 
kikérheti a kollégiumi diáktanács, és az osztályfőnök javaslatát. 
.  
A mérlegelés szempontjai: 


• tanulmányi munka képesség szerinti eredménye  
• közösségi tevékenység színvonala  
• előző tanévben tanúsított kollégiumi magatartás  
• szociális helyzet  


 
   A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításról a szülőket a kollégium vezetője 
írásban értesíti. A döntés ellen a szülő, eltartó fellebbezéssel élhet, melyet az iskola 
igazgatójához kell benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A fellebbezés 
továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános 
szabályai érvényesek.  
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Elhelyezés a kollégiumban 
 
   A kollégiumba felvett tanulót a kollégium a Törzskönyvében nyilvántartásba veszi. A 
kollégisták hálószobákba, csoportokba történő beosztásáról a nevelőtestület dönt. (Egy  
hálószobába lehetőleg egy osztály, egy csoport tanulói kerülnek.) A primerközösség létszámát 
a hálók nagysága dönti el. A csoport élén a csoportvezető nevelő áll.  
 
A kollégiumi férőhely elfoglalásához szüksége: 


• az aláírt beiratkozási lap  
• háziorvosi igazolás  
• a szükséges (előzetesen írásban felsorolt) felszerelési tárgyak, személyes 
• eszközök beszerzése 
• a rongálásokat fedező kaució befizetése. 


 
A kollégiumi tagság megszűnése  
 
Megszűnik a kollégiumi tagság 


• a tanév utolsó napján, illetve állami gondozott esetében a tanulói jogviszony 
megszűnésekor  


• ha bármikor súlyos magatartási vétség miatt (fegyelmi határozattal) kizárják  
• tanév közben, ha a tanuló (kiskorú, illetve tanköteles esetén a szülei) kéri annak 


megszüntetését  
• ha tanév közben az étkezési díj befizetésével több, mint 2 hónapig elmarad.  


 
   A kollégium írásban értesíti a szülő, ha a kiskorú tanulót törölte a nyilvántartásából. A 
kollégiumba fel illetve vissza nem vett tanuló elhelyezéséről a szülő gondoskodik.  
 
2. Étkezés, kollégiumi térítési díj  
 
Étkezés 
 
   A kollégista, tanuló kötelező étkezőnek minősül, tanítási napokon megilleti a napi 
háromszori étkezés. A havonta előre fizetett térítési díj ellenében megrendelésre, étkezési 
jeggyel naponta – a nevelők által– jelentett létszám alapján vehető igénybe az étkezés.    
Hétvégi, tanítási szünetnapi bent maradáskor térítési díj ellenében a leadott étkezési létszám 
alapján szintén napi három étkezés vehető igénybe. 
  
Térítési díj 
 
   A tanulók étkezési ellátásukért havi térítési díjat fizetnek A napidíjat a mindenkor 
érvényben lévő normák szerint a fenntartó önkormányzat állapítja meg. Differenciálásra nincs 
lehetőség. A 3 vagy több gyermekesek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők, a tartós betegségben szenvedők – jogszabály alapján, tanév eleji hivatalos 
nyilatkozat és a szükséges orvosi, önkormányzati igazolások beadása után – a napi 
nyersanyagnorma 50%-át fizetik. A rászorulók az állandó lakhely szerinti önkormányzattól 
kérhetnek segélyt, támogatást. A térítési díj befizetése a Gyermekélelmezés által egy évre 
előre megadott időpontokban történik készpénzben. A befizetést igazoló szelvényt vagy 
másolatát a befizetési időszakot követő tanítási napig be kell mutatni a csoportvezető 
nevelőnek Térítési díjat a hó minden étkezési napjára fizetni kell, kivéve, ha a tanuló 
igazoltan van távol (külső szakmai gyakorlat, iskolaorvos, döntése). Ha a tanuló szülői 
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kérésre marad otthon, vagy háziorvos írja ki, távolmaradásának várható időpontját írásban 
vagy telefonon 1 nappal korábban, legkésőbb az adott nap 14.00-ig jelzi. Az időben jelzett s a 
Gyermekélelmezésnek jelentett, hivatalosan távol töltött étkezési napokra fizetendő térítési 
díjat leadott étkezési jegyek ellenében a következő hónapban a Gyermekélelmezés levonja.  
   A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén a 15/1986. MM. Sz. r. 136§ (1) bekezdés c.  
pontja szerint kell eljárni.  
 
3. Tanulói önkormányzatok 
  
   Az iskola, a kollégium, közösségi életének szervezésében a tanulók diák-önkormányzati 
szervei működnek közre.  
 
Kollégiumi közgyűlés 
 
   A kollégiumi közgyűlés és diák-önkormányzat az iskolai közgyűlés és diák-önkormányzat 
részeként, mint átruházott hatáskörrel rendelkező szervezet működik. A kollégium közgyűlés 
a diákönkormányzat legfelsőbb fóruma, tájékoztató, tájékozódó fórum is egyben. A közgyűlés 
a tanuló szervezett véleménynyilvánításának színtere, ahol a tanulók személyesen vagy 
küldötteik révén vesznek részt. Kollégiumunkban évi 3 rendes (tanév-előkészítő, félévi 
értékelő és DT-választó, tanévzáró) és szükség szerint rendkívüli közgyűlést, kollégiumi 
gyűlést tartunk. Az évi rendes közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője, a 
rendkívüli közgyűlés összehívását a kollégium vezetője vagy a diákönkormányzat vezetője 
kezdeményezheti.  
 
Hatásköre: 


• DT-titkárt, tagokat választ  
• rendszeresen beszámoltat  
• megvitatja a munkatervet, napi-házirendet  
• határozatot hoz  


 
Dönt: 


• az önkormányzati pénzek felhasználásáról  
• a fegyelmi bizottság diáktagjairól 


  
Egyetért: 


• a kollégium turizmus céljára való átengedésében 
  
Véleményezi: 


• a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdéseket  
• a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát  
• a pályázatokon, versenyeken való részvételt  
• a kollégiumi elhelyezés elveit  
• a kollégium éves tevékenységét, a tanulók munkáját  
• a hagyományápolást, programok, érdeklődési körök szervezését  
• a diákmozgalmat segítő tanár kitüntetését, jutalmazását  
• a számítógépes terem, tornaterem, konditerem, klubhelység működési rendjét 
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   A diákközgyűlésen a tanulók a kollégium életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 
diákönkormányzathoz, a kollégium vezetőjéhez, nevelőihez. A közgyűlés napirendi pontjait 
kezdés előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  
 
Diáktanács 
 
   A közgyűlés határozatainak végrehajtó, a kollégium napi diák munkájának irányító, 
ellenőrző szerve a diákönkormányzat (DÖK), más néven a diáktanács (DT). Teljes 
tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.  
 
4. Tanulói véleménynyilvánítás, tájékoztatás formái  
 
  A kollégista joga, hogy az őt érintő minden fontos döntésről időben tájékoztatást kapjon, 
lehetősége legyen véleménynyilvánításra. Véleményének szervezetlen formában bármikor, 
szervezett formában csoportmegbeszéléseken, közgyűléseken, kibővített DT-
megbeszéléseken adhat hangot. A kollégisták napi tájékoztatására szolgál a faliújság.  
 
5. A tanulók kollégiumon belüli értékelése  
 
   A kollégisták teljesítményét folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük. Tanulmányi 
eredményüket, a rendezvényeken, szakkörökben tanúsított aktivitást, magatartást, napi 
egyéni, illetve közösségért végzett munkájukat kibővített DT-üléseken, illetve a 
diákközgyűléseken értékeljük. A tanulmányi előmenetelt az iskolai osztálynaplók és 
elektronikus napló alapján havonta illetve minden hó 10.-éig a csoportvezető nevelő végzi.  
A kollégisták értékelését szóban vagy írásban szüleikkel is megbeszéljük. A kiemelkedően jó 
vagy hanyag tanulókat jutalmazzuk, illetve elmarasztaljuk.  
 
Jutalmazás fokozatai formái  


• nevelői dicséret  
• szóban-írásban  
• csoportvezetői dicséret  
• szóban-írásban  
• kollégiumvezetői dicséret  
• szóban-írásban  


   A fentieken túl lehetséges tárgyi jutalomban (könyv, ajándék, bérletek) és 
kedvezményekben (hosszabb kimenő, eltávozás) részesülés.  
 
Kollégista tanuló fegyelmi felelőssége 
 
   A kollégistát helytelen magatartása, kötelességszegése, kötelezettségének elmulasztása 
esetén figyelmeztetjük. Figyelmeztethet a nevelő, a DT, a kollégiumvezető. A figyelmeztetés 
történhet négyszemközt, illetve kisebb, nagyobb közösség előtt. Lehet szóbeli vagy írásbeli.  
 
A kollégista az elkövetett vétségért fegyelmileg felelősségre vonható.  
 
A fegyelmi felelősség lehet:  


• fegyelmező intézkedés  
• fegyelmi büntetés  
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Fegyelmező intézkedés 
 
   Kezdeményezheti a DT, a nevelőtestület, kollégiumvezető.  
A fokozatosság betartásával az alábbi intézkedés hozható:  


• figyelmeztetés  
• írásban-szóban  
• írásbeli megrovás  
• megbízatás visszavonása (kollégiumvezető hatásköre)  


   Minden fegyelmező intézkedésről szóban vagy írásban az iskolát és a szülőket is értesítjük.  
 
Fegyelmi büntetés 
 
   A közoktatási törvény 76.§-a kimondja, hogy a kötelezettségét vétkesen és súlyosan 
megszegő kollégistára fegyelmi büntetés szabható ki akár szándékosan, akár gondatlanságból 
követett el vétséget. A fegyelmi büntetéseket és az eljárás szabályait (fegyelmi tárgyalás, 
bizottság, határozat, fellebbezési lehetőség) a Közoktatási Törvény és a 11/1994. (VI.8.) 
MKM rendelet szabályozza. 
 
A fegyelmi bizottság a következő büntetési fokozatokat hozhatja:  


• megrovás  
• szigorú megrovás  
• kizárás  


 
  Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés 
megállapításának, a fegyelmi büntetést ott kell megállapítani, ahol az eljárás előbb indult. 
(76.§ 8. pont) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelességszegés óta 3 hónap eltelt.  
 
 Kártérítési felelősség 
 
   Ha a tanuló a kollégiumnak kárt okozott, a kollégiumvezető köteles a károkozás 
körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, valamint a károkozó és a 
felügyeletét ellátó személyét megállapítani. A vizsgálatról a tanulót és a szülőt a 
kollégiumvezető tájékoztatja, és felszólítja (Közoktatási Törvény 77.§ 2. bekezdés) az okozott 
kár megtérítésére. A tanuló kártérítési kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha 
magatartása gondatlan, szándékos vagy jogellenes volt. Ha az érdekeltek megegyezése illetve 
a felszólítás eredménytelen, a kollégiumvezető a tanuló illetve szülő ellen polgári pert indíthat 
(Ptk. 347.§), büntetőfeljelentést tehet.  
 
 
6.  A nevelőtestületre, a kollégiumi dolgozókra vonatkozó rendelkezések  
 
   A kollégisták ellátásának, védelmének, nevelésének, segítésének biztosítása minden (a 
kollégiumi szakfeladaton közalkalmazotti jogviszonyban álló) felnőttnek joga és kötelessége.  
Minden munkaviszonyban álló pedagógus és nem pedagógus dolgozó köteles a középiskola, 
benne a kollégium dokumentumaiban (Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend, védő-óvó 
rendszabályok) található rendelkezéseket megtartani.  
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A kollégiumvezető 
 
  A kollégium élén a kollégiumvezető áll. Megbízatását az igazgató adja. Feladatát részletesen 
a munkaköri leírása tartalmazza.  
 
Nevelőtestület 
  
   Tagjai a kollégiumban közalkalmazotti jogviszonyban álló közép-és felsőfokú képesítésű 
pedagógusok (főhivatású nevelők, helyettesítők). A rész nevelőtestület a kollégium belső 
ügyeiben a legfontosabb döntést hozó szerv. Maga határozza meg működésének szabályait. 
Véleményezi a kollégium pedagógiai programját, éves munkatervét, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, a kollégiumot érintő értékeléseket, beszámolókat (döntési jogkör).  
Tagjai közül demokratikus úton csoportvezető illetve és napos nevelőt választ.  
Meghatározott időpontba n ülésezik, rendkívüli értekezletet tart (rendes üléseinek időpontját a 
munkaterv rögzíti). Rendszeres önképzést folytat, kollégiumi és szervezett továbbképzéseken 
vesz részt, a továbbképzési tervben rögzített továbbtanulásban gyarapítja ismereteit.  
A nevelőtestület tagjainak faladatát a munkaköri leírás tartalmazza. 
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III. A kollégium munkarendje 
  
   A kollégium munkarendje alkalmazkodik az iskolák munkarendjéhez (tanítási napok,  
szünetek, hétközi, hétvégi nyitva tartás).  
 
1. A munkarend 
 
Beköltözés a kollégiumba 
  
   A tanulók az iskolai tanévkezdést megelőző napon 12-20 óráig költözhetnek be a 
kollégiumba. Az általános iskolai tanulók a tanév első tanítási napján költözhetnek be a 
kollégiumba, indokolt esetben az azt megelőző napon. 
 
Kimenő, eltávozás, hazautazás  
   A kollégisták az iskolai elfoglaltságok (tanórai, órán kívüli) után idejüket a kollégiumban  
töltik, és tanulásra, egyéni és szervezett kollégiumi programokra, illetve személyes dolgaik és 
környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják.  
 
Kimenő 
   A tanulók minden tanítási napon 15.45 óráig szabadon rendelkeznek idejükkel. 
A kimenő magatartásbeli problémák, elfoglaltság miatt elvonható, megrövidíthető, 
csökkenthető. A tanulók napi kötelezettségét a házirend tartalmazza . 
 
Eltávozás 
   Hétközben kellő indok és nevelői engedély alapján a kimenő eltávozással 21.30 óráig  
meghosszabbítható. Az eltávozás a város területére és más településre is kiterjedhet. 
Amennyiben a tanuló elhagyja a kollégium és a város területét (hazautazik, versenyen vesz 
részt, stb.) köteles írásban tájékoztatni az ügyeletes nevelőt. 
 
Hazautazás 
 
Hétközben hazautazás engedélyezhető: 


• rendkívüli esetben 21.30 óráig, ill. másnap reggel 7.30 óráig  
• tanítási szünet esetén az iskolákkal, menzával egyeztetve  
• 13-14. évfolyamosoknak és a szakképzésben résztvevő tanulóknak külső szakmai 


gyakorlat, másnapi tanítás nélküli nap esetén 
• váratlan megbetegedés  
• előjegyzett otthoni orvosi vizsgálat, kontroll esetén  


 
   Hétvégén a tanórák után a tanulók hazautazhatnak, kivéve ha a nevelőtestület vagy a  
diákönkormányzat döntése alapján szabadidejükre az iskola, kollégium igényt tart (iskolai  
hagyományok, városi, kollégiumi rendezvények).  
Előzetes egyeztetés után szorgalmi időben tanulóink hétvégi ellátásáról is gondoskodunk.  
   Többnapos tanítási (téli, tavaszi, nyári) szünetben a tanulók hazautaznak, a kollégium nem  
üzemel. A kollégiumot az utolsó tanítási napon 16 óráig kell elhagyni, és a tanítást megelőző 
napon lehet oda visszatérni 16 órától. Az érettségi előtt álló, a szakmai vizsgára, versenyre 
készülők szorgalmi időben otthon tanulhatnak.  
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2. A kollégiumi élet szervezése 
  
   A tanórán kívüli tevékenységek a tanulók érdeklődésére, öntevékenységére, az intézmény 
lehetőségeire épülve, társadalmi szervezetek bevonásával szerveződnek. A szervezést a 
tanulók, tanulóközösségek, a DT, a nevelők, továbbá más – iskolán kívül működő – 
társadalmi szervezetek, személyek kezdeményezhetik.  
   A tanórán kívüli foglalkozásokon a részvétel önkéntes, de bejelentési kötelezettséggel jár. A 
kollégiumon kívüli rendszeres elfoglaltságokon való részvételhez a szülő írásos hozzájárulása 
is szükséges. A nevelőtanár által irányított, illetve a szobai vagy a szabad szilenciumon való 
részvétel tanulmányi eredménytől és minősítéstől függ. A napi 3 órás szilencium mindenki 
számára kötelező. A csoportfoglalkozáson, választott érdeklődési körön való részvétel 
kötelező. Az alkalmankénti egyéni program engedélyezése a napos nevelő joga. 
 
A tanulók kollégiumon belüli tevékenységének szervezeti formái 


• szilencium (napi 3 óra), korrepetálás, felzárkóztatás, kikérdezés  
• csoportfoglalkozás (heti 1 óra)  
• érdeklődési kör, szakkör (heti 1 óra) (hobby - barkács, kosárlabda,  floorball, foci, 


bodybuilding, természetjáró, filmklub)  
• versenyek, vetélkedők, pályázatok  
• előadások, ankétok, kiállítások  
• filmvetítések  
• kollégiumi hagyományok:  
• elsősök bemutatkozása, gólyaavatás 
• hálók dekorációs, tisztasági versenye  
• mikulás  
• kollégiumi karácsony  
• farsang  
• kollégiumi ballagás 
• gyereknap 


 
A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége: 


• iskolai tanórán kívüli programok (rendezvények, versenyek, szakkörök,  
• tömegsport,)  
• színházi, illetve mozielőadások  
• művelődési központ rendezvényei  
• városi könyvtár rendezvényei  
• magánórák, zeneiskola, KRESZ-tanfolyam 
• kollégiumi jutalom- vagy közösségformáló kirándulás  


 
A kollégium és a kollégiumi foglalkozások látogatás  
 
A látogatásra jogosultak: 


• akik számára ezt jogszabály lehetővé teszi (ÁNTSZ, tűzoltó, érintésvédelem, 
• szaktanácsadó stb.)  
• akinek a fenntartó erre engedélyt adott  
• mindazok, akik előzetes bejelentés alapján az iskola igazgatójától, illetve a  
• kollégium vezetőjétől engedélyt kaptak  
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  A kollégiumvezető a látogatót elkíséri a foglalkozásokra. A tanulók szüleinek, 
hozzátartozóinak fogadására kimenő alatt van lehetőség. 
  
A tornaterem használati rendje  
A tornaterem naponta 19:00-21:00 óráig nevelői felügyelettel használható. 
  
 3. A kollégium belső ellenőrzésének rendje  
 
    A kollégiumban folyó tartalmi munkát közvetlenül és rendszeresen a kollégium vezetője,  
közvetve és alkalmanként az iskola igazgatója ellenőrzi.  
Előzetes terv szerint ellenőrzi a kollégiumvezető az alapdokumentumok (Pedagógiai Program,  
SzMSz, Munkaterv) előírásainak érvényesülését, a nevelőtestületi, közgyűlési, DT-
határozatok végrehajtását.  
Folyamatosan ellenőrzi a nevelők adminisztrációját (törzskönyv, ügyeleti-, csoportnapló,  
étkezési-ív). Ellenőrzi a csoportfoglalkozásokat, az érdeklődési körök munkáját, a szilenciumi 
fegyelmet, aszobák tisztaságát. Észrevételeiről feljegyzéseket vezet, tapasztalatait megbeszéli 
az érintett nevelőkkel, rögzíti a hiányosságok pótlásának határidejét, a további munkához 
útmutatást ad.  
  Az egységes nevelési eljárások, a napra kész információk biztosítása érdekében részt vesz az 
iskolai vezetői és nevelői értekezleteken s az ott elhangzottakból, valamint a kollégiumi 
nevelőmunkából fakadó koordinált feladatokat, alkalmazandó módszereket, határidőket 
rendszeres kollégiumi megbeszéléseken továbbítja.  
 
4. A kollégium külső kapcsolatai  
 
   A kollégium funkciójából, kötelezettségeiből a felhasználói kör igényeinek sokszínűségéből 
fakadóan igen széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik.  
 
 
Kapcsolat az iskolákkal 
  
   A kollégium az oktató-nevelő munka minden területén – de különösen a nevelésben – az 
intézményegységek legfőbb segítője. A feladatok összehangolása, a programok időbeli 
egyeztetése, a közteherviselés, illetve az észszerű feladatmegosztás alapvető jelentőségű.  
Az intézményegységek folyamatosan együtt dolgoznak, a pedagógiai program, a szervezeti és 
működési szabályzat, a házirend egységes. A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel napi és élő a 
kapcsolat (tanulmányi előmenetel, hiányzás, magatartás).  
   Az iskolai nevelési értekezleteken, a nagyobb programokon, összevont szülői értekezleteken 
az érintett kollégiumi nevelő minden esetben részt vesz. A nevelők osztálykirándulásokon 
kísérő tanárok lehetnek. A kollégiumi rendezvényekre (szülői értekezlet, hagyományok, 
közgyűlés) az igazgató, az intézményegység vezetők, az osztályfőnökök, szaktanárok mindig 
meghívást kapnak. 
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5. Kapcsolat a szülőkkel 
  
   A kollégium törekszik a szülőkkel való kapcsolattartásra, eredményes együttműködésre.  
Az együttműködés mindig a tanulók érdekét szolgálja, célja a kölcsönös bizalmon alapuló 
kétoldalú tájékoztatás.  
 
A kapcsolattartás módja: 


• személyes találkozás:  
• nyílt nap, beiratkozás  
• szülői értekezlet  
• kollégiumi látogatás  
• iskolai nagyrendezvények  
• levélváltás  
• telefonbeszélgetés  


 
6. Kapcsolat más intézményekkel  
   A kollégium vezetője, nevelői, diákönkormányzata rendszeres vagy alkalmi 
kapcsolattartásra törekszik a helyi és más településbeli intézményekkel:  
 


• A középiskola tagintézményeivel és a menza üzemeltetőjével  
• Helyi művelődési intézményekkel (mozi, művelődési központ, könyvtár)  
• Színházakkal  
• Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal 


 
7. Tanulókra vonatkozó óvó, védő rendszabályok  
 
   A kollégium köteles a tanulók életének, egészségének, testi épségének megőrzése érdekében 
a feltételeket biztosítani, a szükséges rendszabályokat megfogalmazni, nyilvánosságra hozni 
és betartani. A kollégiumvezető meghatározza, irányírtja és ellenőrzi a felkészülési és 
védekezési időszakra előírt feladatok végrehajtását egy megbízott szakember segítségével a 
37/2001. /X. 12. /OM rendelet 3. § (2 ) bek. pont szerint 
 
Egészségvédelem 
  
   Tanév elején a kollégisták csak háziorvosuk igazolásával költözhetnek be a kollégiumba.  
Szakszerű egészségügyi és fogászati ellátásukat, az iskolaorvosok látják el. Az orvosokkal 
való kapcsolattartás ügyeleti rendjüknek megfelelően személyesen, illetve telefonon történik.  
   A kollégisták rendszeres egészségügyi és szűrő vizsgálatát az iskolaorvos látja el.  
Megbetegedés esetén az iskolaorvos naponta rendelési időpontjai között megvizsgálja, 
gyógyszerekkel ellátja majd otthoni háziorvoshoz utalja a kollégistákat. 
A szükséges gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok beszerzése, rendszeres pótlása a 
költségvetés feladata. Ezek biztonságos elzárásáért, megőrzéséért, előírás szerinti 
felhasználásáért a nevelők a felelősek.  
   Fertőző megbetegedés vagy járvány esetén a kollégiumvezető óvintézkedéseket léptet életbe 
(kimenő eltiltás, elkülönítés, fertőtlenítés), értesíti az ÁNTSZ-t.  
Beteg tanuló az orvos írásos javaslatára állandó lakhelyére távozhat, de eltávozási szándékát  
köteles a nevelőnek jelenteni. Háziorvosának döntéséről (a távolmaradás várható 
időtartamáról) még aznap köteles a napos nevelőt értesíteni.   
  A kollégium épületében tilos az állattartás.  
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8. Munka-, tűz-, és balesetvédelem, bombariadó  
    
   A kollégium munkavédelmi feladatainak, a balesetek elkerülésének biztosításáért, a 
feltételek javításáért, a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, a tanulók, 
dolgozók testi épségét fenyegető veszélyek jelzéséért, a baleseti veszélyforrások 
megszüntetésében való közreműködéséért, a megelőző intézkedések megtételéért a kollégiumi 
nevelők, a munkavédelmi képviselő és a kollégium vezetője felelős.  
 
 
9. Eszközhasználat  
 
   A kollégium berendezéséért, felszereléséért minden kollégista erkölcsi és anyagi 
felelőséggel tartozik. Az elektromos berendezéseket a használat után áramtalanítani kell. 
Meghibásodás esetén az áramtalanítását követően a hibát az ügyeletes nevelőnek vagy a 
gazdasági irodában jelenteni kell. A készüléket, tanuló nem szerelheti szét, a javításával nem 
próbálkozhat. A kollégium területén, a kollégium felszereléséhez nem tartozó (külső, idegen) 
elektromos berendezés csak a kollégium vezető írásos engedélyével használható.  
 
   Televízió nézés rendje: nevelői engedéllyel este19.00 – 21.50 között, nappal szilenciumi idő 
kivételével szabadon nézhető.  
   A mikrohullámú sütő, gáztűzhely használati rendje: a földszinti konyhában lévő 
mikrohullámú sütőt és gáztűzhelyt rendeltetés szerint, szabad időben, nevelői engedéllyel 
minden kollégista igénybe veheti.  
   A vasaló használati rendje: kölcsönzéssel lehet igénybe venni. A vasalót és a vasalóállványt 
használat után a nevelőknek kell leadni 
   Az automata mosógép használati rendje: indokolt esetben használhatják a tanulók, az 
érvényes Érintésvédelmi szabályzat betartásával. 
  
   A hűtőszekrények használati rendje: Minden lakószint 1 hűtőszekrénnyel rendelkezik. .  
  Az konyha használati rendje: a főzőkonyhát minden kollégista használhatja. Használat után a 
gáztűzhely kikapcsolásáért, a helyiség rendjéért, tisztaságáért a használók felelnek.  
 
 
10. Helyiségek használati rendje  
 
   A kollégium és iskola – kollégium által is igénybe vett helyiségeit a kollégisták a  
teremajtókon kifüggesztett beosztás és időrend szerint használhatják.  
 
Szilenciumi termek használati rendje:  
 
   A tanórai felkészülés, csoportfoglalkozás, szakkör a szakképző iskola és a kollégium 
tantermeiben folyik. A tantermeket takarító személyzet takarítja. Szilenciumi időben a 
rendért, tisztaságért, a székek felrakásáéért a foglalkozást vezető nevelő felel. Az esti tanulás 
(és tévézés után az ablakok, tantermek zárásáról az ügyeletes nevelő gondoskodik.  
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Hálószobák használati rendje:  
 
   A hálószobák berendezési tárgyaiért az ott lakók felelősek. Körletét mindenki köteles 
rendben, tisztán tartani. A tisztasági követelményeket, a naponkénti ellenőrzés, értékelés 
szempontjait a Házirend tisztasági, pontozási része tartalmazza. A fali polcon, 
éjjeliszekrényeken könyvek, tisztálkodási szerek, az íróasztalon a tanulás kellékei tarthatók. 
Az éjjeliszekrénynek mindig belakatolva kell lennie.Napközben a szobákban csak az orvos 
által kiírt beteg tanuló tartózkodhat. Kivétel a tanulmányi, szakmai versenyre, nyelvvizsgára 
készülő tanuló. 
 
Kulcsos szekrény használati helye 
 
   A hálószobák és egyéb helységek kulcsai a nevelői szoba faliszekrényében számozott 
sorrendben találhatók.  
 
 
11. Az ebédlő használati rendje  
 
Reggeli 6.00-7.30 – reggeli osztás 7.20.-ig 
Ebéd 12.00-14.45 -  ebédosztás 14.45-ig  
Vacsora 17.45.-18.15 - vacsoraosztás 18.00 
 
Az étkezés az alábbi rend szerint történik: 


• az ebédlőben érkezési sorrendben, fegyelmezetten sorban állva kell várakozni  
• étkezés csak érvényes étkezési jegy ellenében  
• az asztalokat tilos összetolni  
• étkezés után semmilyen konyhai eszköz (tálca, kancsó, pohár stb.) az asztalon nem  
• hagyható  
• konyhai eszközt, konyhai edényben ételt a szobákba felvinni tilos  
• az ebédlőben köteles mindenki kulturáltan étkezni, viselkedni  
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XVIII. Záró rendelkezések  


 


1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, mellékletei 


   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a 
Közoktatási törvény által meghatározott közösségek egyetértésével, a fenntartó 
jóváhagyásával lehetséges. A mellékletben található szabályzatok a Szervezeti és Működési 
Szabályzat változtatása nélkül is módosíthatók, ha jogszabályi előírások, belső intézményi 
megfontolások ezt szükségessé teszik, illetve ha az intézmény vezetősége, nevelőtestülete ezt 
szükségesnek ítéli meg. 
 


Mellékletek: 


• Iskolai Szülői Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzat 


• Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 


• Munkavédelmi Szabályzat 


• Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó-terv, Bombariadó-terv) 


• Tankönyvellátási és Tankönyv támogatási Szabályzat  


• Fülöp Károly Könyvtár Működési Szabályzata 


• Informatikai és Szoftvervédelmi Szabályzat 


• Belső Ellenőrzési Szabályzat 


• Ügyiratkezelési Szabályzat 


• Számviteli Szabályzat 


• Házipénztár-kezelési Szabályzat 


• Bizonylati Szabályzat 


• Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat 


• Selejtezési Szabályzata 


• Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 


• Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés Szabályzata  
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 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 


 


   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 


nevelőtestület 2010. október 19. napján elfogadta. Az elfogadást a nevelőtestület jelenlévő 


képviselői aláírásukkal tanúsítják. 


 


 


 


Szeghalom, 2010. október 19. 


 


 


 


…………………………………. ……………………….………….. 


       a nevelőtestület képviselője intézményvezető 


 


 


P.H. 


 


 


   A fenti Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a szülői szervezet - a 


jogszabályban meghatározottak szerint - egyetértési jogot gyakorolt. 


 


 


Szeghalom, 2010. …………….. 


 


 


 


 


..........................................................   ……………………………………… 


   az iskolai szülői szervezet elnöke                   szülői szervezet képviselője 


 


 


 







PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
 


 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010 


 


118


 


   A fenti Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a diákönkormányzat - a 


jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt, amit választott 


képviselői tanúsítanak. 


 


 


 


Szeghalom, 2010. …………….. 


 


 


                                                                                                           


..........................................................    ……………………………………… 


                                                                                                                


az iskolai diákönkormányzat elnöke   a kollégiumi diákönkormányzat elnöke 
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   A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szervezeti és Működési 


Szabályzatát a fenntartó 2010. …………………….... napján  ………………..……... számú 


határozatával jóváhagyta. 


 


 


Szeghalom, 2010. …………….. 


 


 


 


 


............................................ 


fenntartó 


 


 


P.H. 
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		1. Az ellenőrzések céljai  

		Az ellenőrzések formái  

		A pedagógia ellenőrzés területei  

		Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége  

		Igazgatóhelyettesek  

		A munkaközösség-vezetők ellenőrző feladatai  





		XI. Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 

		1. Az iskolaközösség 

		2.  Az alkalmazotti közösség 

		4.  A szülői közösség 

		Szülői (gondviselői) jogok  

		 

		 Szülők kötelességei  

		5. Szülők tájékoztatása  
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		Szülők írásbeli tájékoztatása 
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		14. A tanulói mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések 

		A tanulói mulasztások 



		15. Térítési díj és tandíjfizetés 
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		Térítési díj fizetésének és visszatérítésének módja  
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		20. A tankönyvrendelés rendje 

		A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai 
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		XIII. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti rendje 
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		Kulturális programok látogatása 





		 

		XIV. Az intézményi felnőttoktatás és felnőttképzés 

		5. Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés  



		XV. Intézményi egészségnevelés 

		1. A tanulói egészségvédelem  

		Az egészségügyi felügyelet rendje 
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		2. Testi nevelés 
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		3. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő- óvó előírások) 
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		A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
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		XVII. Az intézmény külső kapcsolatai 

		1. Egyes intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 

		A fenntartóval való kapcsolat 

		2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
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		XVIII. Záró rendelkezések  

		1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, mellékletei 

		   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a Közoktatási törvény által meghatározott közösségek egyetértésével, a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. A mellékletben található szabályzatok a Szervezeti és Működési Szabályzat változtatása nélkül is módosíthatók, ha jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások ezt szükségessé teszik, illetve ha az intézmény vezetősége, nevelőtestülete ezt szükségesnek ítéli meg. 



		 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása 










 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


…../2010.(…) sz. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 


 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/1995.(III.27.) sz. 


önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról. 
 


(Tervezet) 
 


1. § 
 
A rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott 4. sz. melléklet 2. § (3) 
bekezdés e., pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
e)   Műszaki Iroda – vezeti a műszaki irodavezető, 
ea) Városüzemeltetési Csoport: 


- épített környezet alakítása és védelme, 
- bányászat, 
- villamos energia felhasználás, 
- gázenergia felhasználás, 
- környezetvédelem, természetvédelem, 
- hulladékgazdálkodás, 
- zaj- és rezgésvédelem, 
- levegőtisztaság védelem, 
- közterület felügyelet, 
- közlekedés, 
- vízügy, 
- kommunális igazgatás, 
- karbantartási feladatok, 
- ingatlan- és vagyonkezelés, vagyonnyilvántartás, 
- távközlés, 
- tűzvédelem, munkavédelem. 


eb) Városfejlesztési Csoport: 
- pályázatok figyelése, 
- pályázatok készítése, lebonyolítása, elszámolása, 
- beruházások előkészítése, lebonyolítása, elszámolása, ellenőrzése, 
- felújítások előkészítése, lebonyolítása, elszámolása, ellenőrzése, 
- közbeszerzések előkészítése, közreműködés lebonyolításukban, 
- testületi döntések előkészítése. 


 







 
2. § 


 
A rendelet 25. §. (2) bekezdésében meghatározott 5., és 6. sz. melléklet 
helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek. 
 


3. § 
 
A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) A polgármester minden hónap első hétfőjén 8,00-tól-11,00-óráig 
fogadónapot tart. 
 


4. § 
 
A rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(4) Az alpolgármesterek minden hó második hetének keddjén 7,30-tól-10,00-
óráig, illetve minden hó harmadik hetének hétfőjén 7,30-tól,12,00-óráig tartják 
fogadóórájukat. 
 


5. § 
 
Ez a rendelet, kivéve az 1. §-ban foglaltakat 2010. december 1-én lép 
hatályba. A rendelet 1. §-ában foglaltak 2011. január 1-én lépnek hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       Dr.Oláh Ernő 
 polgármester            Címzetes Főjegyző 
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I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


 
1./ A  Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és 
szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény 
működési szabályait. 
 
2./  Az intézmény rendjét meghatározó dokumentumok 
Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
dokumentumok határozzák meg. 
 
2.1 Alapító okirat 
 
Az intézményt Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapította 
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb 
adatokat, melyet a felügyeleti szerv készített el. 
Az 59/2003. (IV.28.) Öt. számú határozattal elfogadott Alapító Okirat a 32/2005. 
(III.29) Ökt.sz. határozattal, a 62/2009 (V.25) Ökt.sz. határozattal, a 102/2009. (VI.29) 
Ökt.sz. határozattal, a 142/2009. (IX.28) Ökt.sz. határozattal, valamint az 51/2010. 
(V.31.) Ökt.sz. határozatával lett módosítva.  
 
2.2 Éves munkaterv 
 
Az intézmény vezetője az intézmény  feladatainak végrehajtására intézményi 
munkatervet készít. 
Az éves munkaterv összeállításához javaslatot kér az intézményben működő 
szervezetektől, közösségektől. 
A munkaterv tartalmazza: 


- a feladatok konkrét meghatározását 
- a feladat végrehajtásáért felelős megnevezését 
- a feladat végrehajtásának határidejét 
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 


A munkatervet ismertetni kell az intézmény dolgozóival, valamint meg kell küldeni az 
intézményben működő szervezetek, közösségek képviselőinek és a felügyeleti 
szervnek. 
Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 
 
2.3 Egyéb dokumentumok 
 
Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint annak mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét 
segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. 
 
Az SzMSz-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 
 


- számviteli politika 
- számlarend 
- bizonylati szabályzat 
- belső ellenőrzési szabályzat 







- fizetési előleg folyósításának szabályozása 
- beruházás, felújítás, karbantartás szabályozása 
- befektetett eszközök, forgóeszközök leltározási, selejtezési, értékelési 


szabályzata 
- pénztár és pénzkezelési szabályzat 
- a képernyő előtti munkavégzéshez, éleslátást biztosító szemüveggel történő 


ellátás szabályzat 
- ügyiratkezelési szabályzat 
- írásbeli kötelezettségvállalások nyilvántartásának szabályzata 
- költségvetési ellenőrzési (FEUVE) szabályzat 
- bérbeadási szabályzat 
- szabályzat a cafetéria juttatásról 
- ügyrend 


 
 
3./ Az intézmény legfontosabb adatai 
 


Az intézmény megnevezése:  Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ 
    


 Az intézmény székhelye, címe:  5520 Szeghalom Tildy Zoltán u. 30. 
  
 Az intézmény telephelyei:   Városi Sportcsarnok és Sporttelep  


( Szabolcs  Vezér u. 3.) 
              Várhelyi Ifjúsági Tábor (01109/11 hrsz.) 
 
 Az intézmény gazdasági szervezetének helye:  Tildy Zoltán u. 30. 
 
 Adóhatósági azonosítószám:  15346274-2-04 
 
 Törzsszáma:    346272 
  
 Statisztikai számjel:   15346274-9133-322-04 
 


A számlát vezető pénzintézet neve, címe:  Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 
 


 Bankszámlaszám:   10402142-50485253-53521006 
  
 Telefon:    66/371-542, 66/371-543, 66/473-588 
  
 Fax:     66/371-542 
 
 E-mail:    muvkozpont@fibermail.hu 
 
 Az intézmény meghatározott közfeladatai: 
 TEÁOR 900400: Művészeti létesítmények működtetése 


 Alaptevékenységek 5520011: Üdülőhelyi szolgáltatás 
5914111: Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése 


mozikban, filmklubokban szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken 


6820021: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 







9105021: Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése 


9300021: Sportintézmények működtetése és 
fejlesztése 


8419011: Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről 
szóló 1997. CXL. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat közművelődési 
feladatainak ellátása. 
 Kiegészítő tevékenységek: 
    6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása 


749031: Módszertani szakirányítás 
 Kisegítő tevékenységek: 
    Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez 
 Vállalkozási tevékenység: 
    Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 Az intézmény vagyona: 


Vagyonleltár szerint Önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingóvagyon. 
 Művelődési Központ : 460/4 hrsz, 461 hrsz. 
 Városi Sportcsarnok és Sporttelep: 521 hrsz. 
 Várhelyi Ifjúsági Tábor: 01109/11 hrsz. 
  


Az ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza. 
Az épületek és berendezéseinek tulajdona Szeghalom Város Önkormányzatáé, 
az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el. 
Az alapító megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzata 


Képviselő-testülete 
 5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8. 
 
Az alapító okirat száma: 59/2003. (IV.28.) Ökt. sz. határozata 
 
Az intézmény működési területe: Szeghalom Város közigazgatási területe 
 
Az intézmény fenntartója: Szeghalom Város Önkormányzata  


 
 
4./ A költségvetési szerv besorolása: 
 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 


Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 


 
5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat-és 
hatáskör, szervezeti és működési előírásokat a jelen SzMSz-ben foglaltak 
figyelembevételével kell alkalmazni. 







Az SzMSz hatálya kiterjed: 
- az intézmény vezetőire 
- az intézmény dolgozóira 
- az intézményben működő szervezetekre, közösségekre 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 


 
II. fejezet 


AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 
 


1./ Az intézmény feladatai és hatásköre 
 
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény 
szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik- 
 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 
fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőre és dolgozóira kötelezően 
előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 
 
Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg.: 


- az 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak  jogállásáról 
- az 1997. évi CXL. tv. A kulturális javak védelméről és a muzeális 


intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
- 150/1992. XI.20 kormányrendelet az 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a 


művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogállásával összefüggő egyes kérdések rendezésére 


- 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti 
munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési jogszabályok. 


- Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007. (II.27.) sz. 
rendelete a közművelődésről. 


 
1.1 Az intézmény alaptevékenységei: 
 


Alaptevékenységek 5520011: Üdülőhelyi szolgáltatás 
5914111: Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése 


mozikban, filmklubokban szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken 


6820021: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
9105021: Közművelődési intézmények, közösségi 


színterek működtetése 
9300021: Sportintézmények működtetése és 


fejlesztése 
8419011: Önkormányzatok, valamint többcélú 


kistérségi társulások elszámolásai 
 Kiegészítő tevékenységek: 
    6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása 


749031: Módszertani szakirányítás 
 Kisegítő tevékenységek: 
    Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez. 


Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat,  közhasznú társaságnak, illetve 
gazdasági társaságnak nem tagja. 







 
   


III. fejezet  
 


AZ INTÉZMÉNY SZERVZETI FELÉPÍTÉSE 
 


 
1.) Az intézmény szervezeti felépítése 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ szervezeti felépítését, alá-és 
fölérendeltség, illetve munkamegosztás szerint az SzMSz 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
 
2.) Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 
 
Az intézmény belső szervezeti egységeink, vezetői szintjeink meghatározásánál 
elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa 
el a követelményeknek megfelelően, 
A fenti körülmények figyelembe vételével, a helyi adottságoknak megfelelően az 
intézményben a következő szervezeti egységek határozhatók meg: 
 
 
a.) Művelődési Központ feladati: 
Alapfeladatok: 


o A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 
o Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, 


életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése 
o A helyi közösségek kulturális munkájának segítése, a kreativitás, az 


alkotókedv ösztönzése (szakkörök, klubok, tanfolyamok) 
o Közművelődési és kulturális szokások biztosítása 
o A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése 
o A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása 
o Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési 


kezdeményezéseinek segítése 
o A település természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté 


tétele (találkozók, konferenciák, fesztiválok, bemutatók, kiállítások) 
o Az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismerése, megismertetése, 


hagyományainak gondozása, ápolása 
o Az Ambrus Mozgó működtetése, a vizuális kultúra iránti igény 


kielégítése 
 


Programok, előadások szervezésével hozzájárul a településen élők művelődési, 
szórakozási lehetőségeinek bővítéséhez, az egészséges életmódra történő 
felkészítéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
Kiegészítő tevékenység: 


o Helyet biztosít egyéb cégek, magánszemélyek, pártok, civil szervezetek 
részére (tanfolyamok, gyűlések, vásárok, bemutatók stb. 


o Igény szerint a kistérségi közművelődési intézményei részére szakmai 
segítségnyújtás. 







 
 
 
 
b.) Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
Alapfeladatok: 


o Szeghalom város diák-és szabadidő sportja feltételei biztosítása 
o A minőségi versenysport edzéseinek, versenyeinek biztosítása 
o A szabadidősport igényeinek kielégítése 
o Egyéb kulturális programok szervezése 


Egyéb feladatok: 
o A Sportcsarnok és a Sporttelep technikai eszközeinek üzemeltetése, 


szabad kapacitás hasznosítása 
  
c.) Várhelyi Ifjúsági Tábor 


o Szeghalom és vonzáskörzete ifjúsági szálláshely igényeinek kielégítése 
o Különböző szaktáborok, alkotótáborok szervezése 
o Erdei iskola, óvoda szervezése 


 
3.) Munkaköri leírások 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központban foglalkoztatott dolgozók feladatait a 
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SzMSz mellékletét képezik. 
A 2. számú melléklet tartalmazza a munkaköri leírások szerkezetét, tartalmi 
követelményeit. 
A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörüknek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit 
névre szólóan. A munkaköri leírásokat személyi változás, valamint feladat változás 
esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az igazgató a felelős. 
 
4.) Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai 
Az igazgató feladatai: 


o Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért 
o Képviseli az intézményt  a fenntartó és külső szervek előtt. 
o Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 


működésének valamennyi területét. 
o Gyakorolja a munkáltatói jogokat 
o Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati 


rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat 
o Szervezi az intézmény belső ellenőrzését, felelős a folyamatba épített, előzetes 


és utólagos ellenőrzésért. 
o Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, kötelezően előírt 


szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, 
rendelkezéseket 


o Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 
szervezetekkel, intézményekkel 


 
Igazgatóhelyettes feladatai: 


o Vezetői tevékenységét asz igazgató irányítása mellet, egymással 
együttműködve látja el. 







o Az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján 
ellátja a vezetői feladatokat 


o Szakmai, tervező, szervező, irányító, ellenőrző és végrehajtó munkájának 
feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 


o Az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. 
Gazdasági vezető feladatai: 


o Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi 
fegyelem megtartásáért 


o Elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról 


o Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait 
o Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az igazgató kötelezettségvállalása, 


utalványozása esetén 
o Kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény 


anyagellátását 
o Kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolása, vagyon-


nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét. 
 
Szakalkalmazottak  feladatai: 


o A Sportcsarnok és Sporttelep tevékenységének, feladatainak irányítása 
o A rendezvények, sportesemények előkészítése, lebonyolítása 
o A Művelődési Központ rendezvényeinek, programjainak előkészítése, 


lebonyolítása 
o A Várhelyi Ifjúsági Tábor programjainak irányítása, szervezése, a technikai 


eszközök biztosítása 
 


 
 
 
 


IV. fejezet 
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 


 
1.) Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben vagy 
határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen 
munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű illetménnyel foglalkoztatja. 
 
Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is 
foglalkoztathat külsős személyeket. 
 
Az intézmény saját dolgozójával is köthet megbízási szerződést, munkakörén kívül eső 
feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 
 
 
 
1.1. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyba álló dolgozók díjazása 
 
1.1.1. Rendszeres személyi juttatások 







 
A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, 
illetménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen 
ismétlődve kerülnek kifizetésre. 
A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és 
fizetési fokozatba kell besorolni. 
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési 
okiratban kell rögzíteni. 
Az illetményt a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell kifizetni. 
 
A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult. Az 
illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. 
Vezetői pótlék: 
A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg. 
 magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezető pótlék a pótlékalap 


225 %-a 
 vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 100 %-a 


 
Idegennyelv-tudási pótlék: 
Ha a közalkalmazott államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 
bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik a pótlékalap 50%-a az 
idegen nyelvtudási pótlék. 
 
1.1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 
Jutalom: 
A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni a jutalom előirányzatát, 
melynek mértéke a rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a 
lehet. 
A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa használható fel év 
közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom 
kifizetésére. 
 
Megbízási díj: 
Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri 
leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. 
 
Más esetben a konkrét feladatra vonatkozóan, előzetesen kötött megbízási szerződés 
alapján a megbízó által igazolt teljesítés után kerülhet sor. 
 
1.1.3 Egyéb juttatások 
Továbbképzés 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ a tanulásban, továbbképzésben azokat a 
dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés 
által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzési terv az SzMSz. 6. sz.  mellékletét 
képezi. 
A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a 
továbbképzési díjak és a jelentkezők száma alapján évente felül kell vizsgálni. 
A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. 







 
Munkaruha juttatás 
Az intézmény a közalkalmazott részére a költségvetési előirányzata terhére munkaruhát 
biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a 
juttatási időket és az egyéb feltételeket az SzMSz. 3. melléklete rögzíti a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény idevonatkozó rendelkezései alapján. 
Cafetéria juttatás: 
A dolgozó választása alapján a fenntartó által, az intézmény költségvetésben 
meghatározott  értékű cafetéria juttatás illeti meg a szabályzat alapján. 
Nem jár cafetéria hozzájárulás: 


- a gyes időtartamára 
- a gyed időtartamára 
- a sorkatonai szolgálat időtartamára 
- fizetés nélküli szabadság időtartamára 
- a táppénz időtartamára 
- a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a 


közalkalmazottat a munkavégzés alól mentesítették. 
A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell 
figyelembe venni. 
 
 


1.2 A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok 
megőrzése. 


 
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott 
érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak 
szerint történik. 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, 
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi  XXII.  törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. 
 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy 
más személyre hátrányos következményekkel járhat. 
A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi 
vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
Az intézményben hivatali titoknak minősülnek a következők: 


- a dolgozók személyével, bérezésével kapcsolatos adatok 
- a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok. 


A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 
dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak 
közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 







 
 
 
 
1.3.  Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak 
az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
 
A  televízió, rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. 
 
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 


-     Az intézményt érintő kérdésekben kérdésekben   a tájékoztatásra, illetve 
nyilatkozattételre az intézményvezető, vagy az általa esetenként megbízott 
személy jogosult. 


- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök 
munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt 
adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 
nyilatkozó felel. 


- A nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali  
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére 
és érdekeire. 


- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel 
kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény 
tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, 
továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 
hatáskörébe tartozik. 


- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport anyagát a 
közlés előtt megismerje. 


- Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető 
engedélyével adható. 


 
1.4. A munkaidő beosztása 
 
A heti munkaidő : 40 óra 
Az intézményben a hivatalos nyitva tartási ideje a következő 
  Művelődési Központ  
  07.00 – 20.00 óráig tart nyitva 
 
  Városi Sportcsarnok és Sporttelep: 
  07.00 – 21.00 óráig tart nyitva 


 
 Várhelyi Ifjúsági Tábor 


  Május 1-től – szeptember 30-ig fogad vendégeket. 
 
Hivatalos ügyek intézése az irodában (Tildy u. 30.) történik 08.00 – 16.30 óra között. 
A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: 


- takarítók 
- karbantartók, 
- gondnokok. 







Az intézmény munkarendjét az SzMSz 4..számú melléklete tartalmazza. 
 
 
 
1.5. Szabadság 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi 
vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. 
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
valamint a Munka Törvénykönyvében foglaltak szerint kell megállapítani. 
A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartás kell vezetni. 
Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért az igazgató a felelős. 
 
 
 
1.6. A helyettesítés rendje 
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges, vagy tartós távolléte nem 
akadályozhatja. 
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 
igazgatójának, illetve felhatalmazása alapján az igazgató-helyettes feladata 
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a 
munkaköri leírásban kell rögzíteni. 
 
1.7. Munkakörök átadása 
Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók 
munkakörtének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet 
kell felvenni. 
 
Az átadásról és átvételről készült  jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 


- az átadás-átvétel időpontját, 
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat 
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket 
- az átadásra kerülő eszközöket 
- az átadó és az átvevő észrevételeit 
- a jelenlévők aláírását 


Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon 
belül be kell fejezni. 


 
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 


felettes vezető gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Egyéb szabályok 
Telefonhasználat 
Az intézményben lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. 







 
Fénymásolás 
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása 
térítésmentesen történik. 
 
Dokumentumok kiadásának szabályai 
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok stb.) kiadása csak az 
igazgató engedélyével történhet. 
 
 
2.) Saját gépkocsi használata 
A saját tulajdonú gépjárművek térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor 
érvényes központ előírások rendelkezési, illetve az adójogszabályok szerint kell 
kialakítani. 
 
Saját gépkocsit hivatali célra az igazgató előzetes engedélyével lehet igénybe venni. 
 
3.) Kártérítési kötelezettség 
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségek vétkes 
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 
 
A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány 
esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat 
jegyzék vagy elismervény alapján vett át. 
A pénztárost, jegyszedőket e nélkül is terheli felelősség az által kezelt pénz vagy 
árukészlet tekintetében (leltárhiány) 
Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruba 
ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségű csökkenés és a kezeléssel járó 
veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a közalkalmazott vétkességére 
tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 
 
Amennyiben az intézménynél a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van 
helye. A kár összegének meghatározásánál a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyve 
172-173. §-a az irányadó. 
 
4.) Anyagi felelősség 
 
Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén 
vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
 
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati értékeket csak az igazgató engedélyével hozhat be munkahelyére, vagy vihet 
ki onnan. 
 
5.) Az intézmény félfogadása 
 







Hivatali időben 8.00 órától 16.30 óráig az intézmény arra kijelölt dolgozói 
ügyfélfogadást tartanak. 
 
 
6.) Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 
6.1. A belső kapcsolattartás 
 
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 
(Művelődési Központ, Sportcsarnok és Sporttelep, Várhelyi Ifjúsági Tábor) egymással 
szoros kapcsolatot tartanak. 
Az együttműködés során az egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik a másik 
egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 
kötelezettségük van. A kapcsolattartás rendszeres formái a heti rendszerességgel tartott 
munkaértekezletek. 
 
6.2. A külső kapcsolattartás 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ rendszeres kapcsolatot tart: 
 
 A Képviselő-testület tagjaival, a Képviselő-testület bizottságaival, az 


Polgármesteri Hivatal irodáival. 
 A település oktatási intézményeivel (Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 


Szakképző Iskola, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napköziotthonos 
Óvoda) 


 A közművelődési intézményekkel (Nagy Miklós Város Könyvtár, Sárréti 
Múzeum) 


 A városban működő üzemekkel, vállalatokkal, vállalkozókkal 
 A helyi civil szervezetekkel, sportegyesületekkel, turisztikai egyesülettel. 
 Országos Szövetségekkel (Vass Lajos Népzenei Szövetség, Magyar Kórusok 


Országos Tanácsával, a Mozisok Országos Szövetségével, a Magyarországi 
Sportlétesítmények Szövetségével.) – melyeknek tagja az intézmény 


 A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Közművelődési Irodájával, a Békés 
Megyei Sportszövetségekkel és a megyében működő közművelődési, valamint 
sport intézményekkel. 


 
7.) Az intézmény ügyiratkezelése 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központban az ügyiratok kezelése osztott 
rendszerben történik. Külön kell kezelni a szakmai ügyiratokat, valamint külön a 
gazdasági ügyiratokat. 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az igazgató felelős. 
 
 
 
 
 
8.) Bélyegzők használata, kezelése 
 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 
való lemondást jelent. 







 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központban a cégbélyegző használatára a 
következők jogosultak: 


- igazgató, 
- igazgató-helyettes 
- gazdasági vezető 


 
Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról 
nyilvántartás kell vezetni. 
A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági vezető a felelős. 
A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti 
egyszeri leltározásáról a gazdasági vezető gondoskodik. 
 
 
9.) Az intézmény gazdálkodásának rendje 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Önálló jogi személy, amely ennél fogva Szeghalom Város Önkormányzata által 
ráruházott jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat. 
Az intézmény vezetője felelős működéséért, a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök 
rendeltetésszerű felhasználásáért, a társadalmi tulajdon védelméért. Felelős a 
gazdálkodásért, a pénzügyi és számviteli előírások megtartásáért, a belső gazdasági, 
pénzügyi ellenőrzés, selejtezés megtartásáért. 
A hatályos jogszabályok alapján az Ügyrendben meghatározott módon biztosítják a 
Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ gazdálkodásának előírásait. 
Az intézmény költségvetése a városi önkormányzat Pénzügyi Irodája szakmai 
irányelvei szerint készül. A költségvetés, az intézmény pénzügyi terve, amely magában 
foglalja a várható bevételeket és kiadásokat. Célja a gazdálkodás kereteinek 
meghatározása. A költségvetés egyben az ellenőrzés alapja is. 
Az intézmény költségvetését Szeghalom Város Önkormányzata hagyja jóvá. 
Az intézmény pénzeszközeit a  Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 10402142-50485253-
53521006 számú bankszámláján tartja nyílván. 
 
9.1 A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 
 
Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az I. 
fejezet 2.3. pontjában felsorolt belső szabályzatok határozzák meg. 
 
9.2. Bankszámla feletti rendelkezés 
 
A Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél vezetett számla feletti rendelkezésre 
jogosultakat az igazgató jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a 
számlavezető pénzintézethez. 
Az aláírási címpéldányok egy példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. 
 
9.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
 
Az utalványozási jogkör az Ügyrendben meghatározottak szerint az igazgatóé. 
Kötelezettségvállalásra jogosultak az intézménynél az igazgató és a gazdasági vezető. 
Ellenjegyzési jogkörrel a gazdasági vezető rendelkezik. 







 
9.4  Az általános forgalmi adó elszámolásának rendje 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ az általános forgalmi adó alanya, ezért 
terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. 
Az ÁFA elszámolást a Művelődési Központ esetében az általános szabályok 
szerint, míg a Sportcsarnok és Sporttelep, a Várhelyi Ifjúsági Tábor és az Ambrus 
Mozgó esetében az arányosítás módszerével állapítja meg. 
Az intézmény az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait számítógépes 
program segítségével vezeti. 
Az általános forgalmi adó elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes 
ügyviteli teendőket az SzMSz-hez kapcsolódó Bizonylati szabályzat tartalmazza. 
 
10.) Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási 
rendje 
 
Az intézmény épületeit címtáblával és zászlóval kell ellátni. 
Az intézmény használati szabályait az SzMSz 5. számú melléklete tartalmazza. 
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok 
ellátást – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. A terembérleti díjak minden 
év januárjában felülvizsgálatra kerülnek, s az infláció mértékében emelkedhetnek. 
 
11.) Az intézményben végezhető reklámtevékenység 
 
Reklámhordozó csak az igazgató engedélyével helyezhető ki.  Nem lehet olyan 
reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet. 
Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a 
személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására 
ösztönözne. 
 
12.) Belső ellenőrzés 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ belső ellenőrzésének megszervezéséért, 
rendszerének kialakításáért az igazgató a felelős. 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 


- szakmai tevékenységgel összefüggő és a 
- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 


ellenőrzési feladatokat. 
      A gazdálkodás belső ellenőrzését a fenntartóval kötött megállapodásban foglaltak  
     értelmében Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás látja el. 


 
A szakmai ellenőrzése éves ellenőrzési terv alapján történik. Az ellenőrzési terv az 
éves munkaterv melléklete. 
Az ellenőrzési terv tartalmazza: 


- az ellenőrzés formáját 
- az ellenőrzési területeket 
- az ellenőrzés főbb szempontjait 
- az ellenőrzött időszak meghatározását 
- az ellenőrzést végző megnevezését 
- az ellenőrzés befejezésének időpontját 







- az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. 
 
Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles 
kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzést 
Az ellenőrzések tapasztalatait az igazgató folyamatosan értékeli és azok alapján a 
szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 
Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, valamint dolgozói 
értekezleten az intézmény dolgozóit az igazgató tájékoztatja. 
 
13.) Intézményi óvó, védő előírások 
 
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy 
ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Minden dolgozónak ismerni kell az SzMSz mellékletét képező Munkavédelmi 
Szabályzatot és Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a 
menekülés útját. 
 
13.1 Rendkívüli esemény, tűz vagy bombariadó esetén követendő eljárás 
 
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni 
kell az intézményvezetőt. Az igazgató a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a 
tényről az épületben tartózkodó valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv 
szerint az épület elhagyását. Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget és a 
tűzoltóságot 
Az intézmény-vezető helyettes közreműködik az intézmény elhagyásának 
lebonyolításában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
V. fejezet 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 


 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat  felterjesztése a fenntartó felé: 
Szeghalom, 2010. november 10. 
 
 
 
        Maróthy Györgyné 
             igazgató  
  
 
 
 
A Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ  Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Szeghalom Város Képviselőtestülete 2010. ……………….. hó ……napján kelt 
……/ 2010. Ökt. sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Az SzMSz. mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője 
gondoskodik. 
 
 
 
 
 
Szeghalom, ……………………………….. 
         
 
 
 
        Macsári József 


         polgármester 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1. számú melléklet 







 
 
 


A MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABAIDIŐ KÖZPONT SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE 


 
 
 
 IGAZGATÓ
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IGAZGATÓ-HELYETTES GAZDASÁGI VEZETŐ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Szakalkalmazott II.  Szakalkalmazott II. 
Gondnok (3 fő) 


Takarító (2 fő) 







 
2. számú melléklet 


 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 


(minta) 
 


  1./   Belső szervezeti egység megnevezése 


  2./   A munkakör megnevezése 


  3./   A munkakör betöltőjének neve 


  4./   A munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség 


  5./   A munkakört betöltő közvetlen felettese 


  6./   A munkakört betöltő közvetlen irányítása alatt működő 
 - szervezeti egységek vagy 
 - munkakörök megnevezése 


        A beosztottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok felsorolása 


  7./   Munkaköri feladatok (rendszere): 


 - elkészíti, kidolgozza: 


 - közreműködik: 


 - javaslatot tesz: 


 - véleményezi: 


 - dönt: 


 - információt szolgáltat: 


 - ellenőriz: 


 - felelős: 


  8./ A munkakört ellátó által ellátott helyettesítési megbízatás 


  9./ A munkakörrel összefüggő egyéb kérdések: 


 - kapcsolat külső szervekkel 


 - kapcsolat belső szervekkel 


 - anyagi felelősség megjelölése 


10./ A munkakörrel nem összefüggő feladatok felsorolása 


11./ Aláírások: készítette és jóváhagyta 


12./ A dolgozó tudomásulvételének igazolása 


13./ A munkaköri leírással kapcsolatos észrevétel, megjegyzés 







 
3. számú melléklet 


 
 
 
 
 


MUNKARUHAÁRA JOGOSULTAK KÖRE, KIHORDÁSI IDŐ 
 


A munkaruhát a közalkalmazott vásárolja meg.. A beszerzésről, a vásárlásról – az 
intézmény nevére címzett – szabályos készpénzfizetési számlát kell leadni. 
A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor. Próbaidő kikötése esetén annak lejárta 
utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezután 
kezdődik. 
A juttatási időbe nem számít be: 


- a gyes 
- a gyed 
- a katonai szolgálat időtartama 
- 30 napon túli fizetés nélküli szabadság 
- 30 napon túli táppénz. 


A munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a 
közalkalmazott tulajdona lesz. 
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő 
hányadának megfelelő összegben köteles a munka a munkaruhát megváltani. 
A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 


- öregségi nyugállományba helyezéskor 
- rokkantsági nyugállományba helyezéskor 
- elhalálozás esetén. 


A munkaruha karbantartásáról a közalkalmazott köteles gondoskodni, ezért semmiféle 
külön költségtérítés nem illeti meg. 
 


 
 
 
 
 
 


Munkakör Munkaruha megnevezése, 
mennyisége 


Kihordási idő 


Gondnok, karbantartó 2 részes munkaruha, 1 pár 
gumicsizma, 1 pár 


tornacipő 


 
24 hónap 


Takarító Köpeny 24 hónap 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


4. számú melléklet 
 


AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 
 


1.) A heti munkaidő :  40 óra 
 
 
2.) A munkarend szabályozása: 
 -  vezetők munkarendje : 08.00 – 16.30 óráig, illetve rendezvényektől függ 


- szakalkalmazottak munkarendje : 08.00 – 16.30 óráig, illetve rendezvényektől függ 
- gazdasági vezető munkarendje : 08.00 – 16.30 óráig, illetve rendezvényektől függ 


 - fizikai dolgozók munkarendje: 
Művelődési Központ : 07.00 – 15.00 óráig, mozi előadások idején 18.00 – 
22.00 óráig 
 Sportcsarnok: 07.00 – 15.00 óráig, illetve 13.00 – 21.00 óráig, alkalmazkodva 
a rendezvényekhez, edzésekhez, amatőr sport időbeosztásához. 


 
 
3.) Munkarendtől való eltérés : a munkarendtől való eltérést az igazgató engedélyezi 
 
 
4.)Az intézmény és egységei nyitva tarása: 


Művelődési Központ: 
 Hétfőtől - péntekig 07.00 – 20.00 óráig, illetve a Mozi előadásáig, 22.00 óráig 
Szombat : 1 5.00- 18.00 óráig  
Vasárnap : zárva (rendezvényhez igazodva nyitva) 
 
Városi Sportcsarnok és Sporttelep: 
Hétfőtől – péntekig : 07.00  - 21.00 óráig 
Szombat – vasárnap: a sportversenyek, egyéb igények szerint. 
 


 Várhelyi Ifjúsági Tábor: 
 Május 1-től szeptember 30-ig az érkező vendégek igényei szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5. számú melléklet 
 
 
AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI, 


HASZNOSÍTÁSI RENDJE 
 


1.) Városi Művelődési Központ 
Címe : 5520 Szeghalom Tildy Z. u. 30. 
Telefonszáma:  66/371-543 
Telefax száma: 66/371-542 


 
A napi nyitvatartási idő kezdő és befejező időpontját a helyi hagyományok, az intézményi 
adottságok, a művészeti csoportok, a művészeti iskola igényei alapján az intézmény vezetője 
határozza meg. 
 


 
A Művelődési Központ házirendje 


 
Nyitva tartási idő az intézmény látogatói részére: 


hétfőtől – csütörtökig:  7.30 – 20.00 óráig 
pénteken (filmvetítés idejéig) 7.30 – 21.00 óráig 
szombaton    15.00 – 18.00 óráig 


Az ettől eltérő nyitva tartás a rendezvényektől függ, azokhoz igazodik. 
o Az intézmény által szervezett programok, szakkörök, tanfolyamok, 


szolgáltatások, rendezvények stb. mindenki által igénybe vehetőek, a 
meghatározott díj ellenében. 


o Minden látogató felelőssége, kötelessége az intézmény tárgyi, technikai 
felszerelésének megóvása! 


o Az intézmény berendezéseiben kárt okozó köteles a javítás, ill. a keletkező kár 
költségeit megtéríteni! 


o Rendbontás esetén az ügyelete felszólítására a rendbontó köteles az intézményt 
elhagyni! 


o Az intézményt ittas egyének nem látogathatják! 
o Az intézmény területén a dohányzás tilos, dohányozni csak az arra kijelölt 


helyen szabad! 
o Az épületbe kerékpárt, motorkerékpárt behozni tilos! 
o A ruhatárban elhelyezett holmikért a ruhatár üzemelése esetén vállalunk 


felelősséget! 


 A házirend betartása és betartatása minden intézményi dolgozó kötelessége és 
feladata. 


 A házirend betartása minden látogató kötelessége! 
 
 
 
 







 
Használati rend 


  
A Városi Művelődési Központ kötelező feladatai ellátása mellett olyan szolgáltatásokkal is 
rendelkezik, melyet bármely állampolgár, civil szerveződés, csoport, intézmény igénybe 
vehet, de azokért a fenntartó által elfogadott díjakat köteles megfizetni. 
E díjfizetés alól mentesülnek:   a civil szervezetek (Nyugdíjas Klub, Pro Musica Kórus, 
Sárrét NépdalkörI 
     a Vöröskereszt által szervezett rendezvények 
     az Önkormányzat által szervezett rendezvények 
A Művelődési Központ bérleti díjai: (érvényes 2010. január 1-től) 
     Emeleti klubterem  2.700 Ft / óra 
     Előtér, nyugdíjas klub 3.500 Ft/óra 
     Tanácskozó terem  5.000 Ft/óra 
     Táncterem   7.000 Ft/óra 


    Színházterem   9.000 Ft/óra 
Internet szolgáltatás: az eMagyarország Pont és Sulinet Közháló program keretében ingyenes! 
 
2.) Várhelyi Ifjúsági Tábor 
 Szeghalom – Várhely 
Időszakosan május 1-től szeptember 30-ig fogadja a látogatókat, ebben az időszakban az 
intézmény gondnoka a táborban tartózkodik. Előzetes bejelentés, időpont egyeztetés után 
fogadjuk a vendégeket. 
 


A szálláshely szolgáltatás 2010. január 1-től érvényes árai: 
 


Sátorhely bérleti díja: 600 Ft/fő/nap +ÁFA +IFA 
(csak nappali kinn tartózkodás esetén is ez az összeg fizetendő:08.00 – 20.00 óráig) 


 
Épületben szálláshely: 1.000 Ft/fő/nap +ÁFA+IFA 


(Megérkezéstől másnap délelőtt 10.00 óráig) 
Idegenforgalmi adó: 300,- Ft/fő/éjszaka 


Az Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda az erdei iskolák és erdei óvodák alkalmával 
50 %-os kedvezményben részesül. 


 
3.)  Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
 5520 Szeghalom Szabolcs Vezér u. 3. 
 Telefon: 66/473-588 
Az intézmény a munkanapokon 07.00 órától 21.00 óráig tart nyitva. Hétvégeken a 
sportegyesületek bajnoki mérkőzéseihez, a látogatók és használók igényeihez igazodva. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







A Városi Sportcsarnok és Sporttelep házirendje 
1.) A házirend betartása mindenki részére (dolgozók, sportolók, látogatók) kötelező. 
2.) A hazai és a vendég csapatok sportoló a versenyek előtt 1 órával, az edzések előtt 


fél órával foglalhatják el a részükre kijelölt öltözőket. 
3.) Az öltözők kulcsait csak az intézmény dolgozói adhatják ki az arra illetékes 


csapatvezetőnek, edzőnek. 
4.) A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező. Az edzés, 


mérkőzés végén az öltözők kulcsait az intézmény jelenlévő dolgozójának kell 
átadni. 


5.) A küzdőtérre utcai cipőben belépni tilos.  
6.) Dohányozni a Sporttelepen bárhol, a Sportcsarnokban csak az arra kijelölt helyen 


lehet. A Városi Sportcsarnok helyiségeiben illetve egész területén a dohányzás és 
nyílt láng használata tilos! 


7.) Az elektromos kapcsolóhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő 
szerkezetekhez csak a megbízott személyek nyúlhatnak! 


8.) Az öltözőkbe és a lelátóra, játéktérre, a labdarúgó pályákra üveges italt bevinni 
tilos!  


9.) A Városi Sportcsarnok és Sporttelep berendezéseinek rongálóit mindenkinek 
kötelessége figyelmeztetni és az esetleges kár keletkezését megakadályozni! 


 
Használati rend 


A Városi Sportcsarnok és Sporttelep iskolai testnevelést, versenysportot, szabadidősportot 
kiszolgáló sportcélú intézmény, melynek feladata a helyi sporttevékenység támogatása. 
Nyitva tartási időben – zártkörű rendezvények, iskolai testnevelési órák és tartósan bérelt 
időpontok kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, részt 
vehet a rendezvényeken, a tömegsport közösségek munkájában. 
Belépődíjas rendezvények esetén a jegyváltás kötelező, mely egyszeri belépésre jogosít, s a 
jegykezelés után másra nem ruházható át. 
A zavartalan működtetést a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő magatartással 
segíti minden látogató. 
A Városi Sportcsarnok és Sporttelep berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi 
felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és 
kötelessége. A berendezésekben, felszerelésekben – esetlegesen okozott károkért az ebben 
vétkes látogató anyagi felelősséggel tartozik. 
 
A Városi Sportcsarnok és Sporttelep kötelező feladatai ellátása mellett olyan 
szolgáltatásokkal is rendelkezik, melyek bármely állampolgár, szervezet, intézmény igénybe 
vehet, de azokért a fenntartó által elfogadott díjakat köteles megfizetni. 
 


Szeghalom Város Képviselő-testület 44/2005. (III.29) Ökt. számú, többször módosított 
határozata alapján a használati díjak 2010. január 1-től a következők: 


Oktatási intézmények 08.00 órától 13.30 óráig ingyenesen használják a Sportcsarnokot és 
Sporttelepet 
 
Versenysport edzései, utánpótlás teremhasználata egységesen         1.800 Ft/óra 
Diáksport tevékenység 13.30 óra  után         2.000 Ft/óra 
Egyéb amatőr sport-tevékenység teremhasználati díja:       5.000 Ft/óra 
Szabadtéri sporttevékenység esetén (öltöző, vizesblokk)       1.200 Ft/alk.  
Utánpótlás (szabadtéri)             600 Ft/alk. 
 







Rendezvények (Sportcsarnok) 
Ha a bérlő szedi a belépőt:                                                                           9.000 Ft/óra  
Kereskedelmi célú használat esetén                                                          15.000 Ft/óra 
Egyéb díjak:    
Védőburkolat elhelyezése       10.000  Ft/alk. 
Mobil parketta biztosítása       15.000  Ft/alk. 
A Sporttelep és Sportcsarnok használata csak Szeghalom Város Önkormányzata által 
rendezett városi rendezvények esetében ingyenes. 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







6. számú melléklet 
 
 


A MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT 
T O V Á B B K É P Z É S I   T E R V E 


2007. január 1- 2013. december 31. 
 


A Nemzeti Kulturális Örökség  minisztere a 25 /2007.(IV.24.) OKM rendelete – a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
szóló 1/2000(I.14.) NKÖM rendlelet módosításáról- alapján 2007. január 1-től 2013. 
december 31-ig tartó továbbképzési időszakban a Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ 
teljes munkaidőben foglalkoztatott közép-és felsőfokú végzettségű szakemberek képzési terve 
a következő: 
 
Helyzetelemzés: 


2006. december 31-én az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott állományi 
létszáma:            10 fő 


Képzésre jogosult és kötelezhető szakemberek száma:     2 fő 
 
Általános szabályok: 
 


1.) A továbbképzési terv időbeli hatálya 2007. január 1. – 2013. december 31. 
2.) A továbbképzési terv a Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ közép-és 


felsőfokú végzettségű munkatársaira terjed ki. 
3.) A továbbképzési terv alapján készülő beiskolázási terv elkészítésekor előnyt 


jelentő szempontok: 
a.) A hasznosítás szempontjából: 


- a beosztáshoz szükséges, illetve ajánlott szakképesítés 
megszerzése 


- a megszerzett ismeretek felhasználásának lehetősége és 
valószínűsége 


b.) A végzettség szintje szerint: 
- magasabb színvonalú, diplomát vagy felsőfokú végzettséget 


tanúsító továbbképzés 
c.) Kiemelt képzési területek: 


- informatikai, számítástechnikai képzések 
- akkreditált szakmai képzések 
- államilag elismert alapfokú, középfokú, felsőfokú 


nyelvvizsgával záruló képzés (angol, német) 
4.) A rendelet hatálya alá tartozó intézményi dolgozók továbbképzéséről az 


intézmény  vezetője nyilvántartást vezet. A nyilvántartást az érintett 
munkatársakkal egyezteti. Tájékoztatja őket a továbbképzési kötelezettségről, 
teljesítésről. A tájékoztatást a  a munkavállaló aláírásával hitelesíti. 


5.) A továbbképzési tervbe nem vehető fel olyan képzés, amely a munkakörben 
nem hasznosítható, illetve nem illeszkedik az intézmény stratégiai 
célkitűzéseihez, nem segíti azok megvalósulását. 


6.) A továbbképzési és beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, 
véleményezésének szabályaival, valamint a továbbképzések esetén alkalmazott 
prioritások rögzítésével a Művelődési, Sport és Szabadidő Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzata kiegészítendő. 







 
 
 
Finanszírozás: 
 
A továbbképzési támogatásból a Művelődési Központ továbbképzésre jogosult 
közművelődési munkatársai részesülhetnek. 
A továbbképzés  támogatása kiterjed a rendeletben rögzített szervezett képzési formák 
valamennyi, ténylegesen felmerülő költségeire a közművelődési dolgozók továbbképzésre 
biztosított központi normatív támogatási összeg erejéig. A fenntartó a támogatás összegét 
kiegészítheti. 
 
Záradék: 
 
A továbbképzési terv elvei hosszú távúak, de a konkrét megvalósítás formái a ma még 
ismeretlen kínálatnak megfelelően, személyenként és típusonként felcserélhetőek. 
 
A továbbképzési tervet a munkavállalókkal történt egyeztetés után elfogadtuk, a fenntartó felé 
jóváhagyásra továbbítjuk 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2007. május 22. 
 
 
        Maróthy Györgyné 
             igazgató 
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MELLÉKLET 


 
 
 
 
 


 
A továbbképzési terv 


készítésének dátuma: 


2007. május 22. 


A továbbképzési 
terv 


jóváhagyásának 
dátuma 


2007. május 29. 


Készítette: 
Maróthy Györgyné 


Jóváhagyta: 
48/2007.(V.29.) 
Ökt.sz. határozat 


Név, 
munkakör, 
végzettség 


2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 


MARÓTHY 
GYÖRGYNÉ 


Közművelődési 
szakember II., 


főiskola 


   Akkreditált 
tanfolyam 


vezető-
képzés 


   


KINCSES 
SÁNDOR  


Közművelődési 


szakember II., 


főiskola 


 


   Akkreditált 
tanfolyam 


vezető-
képzés 


   


 
 
 
 
 


 





		AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

		A Művelődési Központ házirendje

		Használati rend

		A Városi Sportcsarnok és Sporttelep házirendje

		Használati rend








 
Határozati javaslat: 


 
Szeghalom Város Önkormányzata a 71/2003.(V. 26.) számú határozatával 
jóváhagyott Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 10. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
 
Az intézményi tárgyi eszközök év végi- mérlegtételek alátámasztását szolgáló- 
leltározását elegendő két évente végrehajtani. 
 


Indokolás: 
 


Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése 
szerint ; amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, 
valamint az államháztartás szervezete az eszközökről és azok állományában 
bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 
mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő a mérleg alátámasztást 
szolgáló leltározást két évenként végrehajtani. 
A fentiek szabályozása az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 
  
Határdió: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 








 
 
 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


…./2010.(...) sz. ÖNKORMÁNYZATI 
rendelete 


 
(Tervezet) 


 
Az ivóvíz – ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 


megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló módosított 
15/2008.(XI.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról. 


 
 
 
 


1. § 
 
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. 
 


2. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       Dr.Oláh Ernő 
polgármester              Címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
1.   számú melléklet 


 


1. Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérőméret szerinti bontásban, ÁFA nélkül: 


Vízmérő mérete 
Alapdíj 


2011.01.01.-től 
(mm) 


Értékesítési irány
Ft/db/hó 


Lakossági 520 
13-20 


Nem lakossági 787 
25-40 5.560 
50-80 16.210 


100-200 


Lakossági és nem 
lakossági 


26.400 
 


 Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlázásnál 
alapul venni. 


 Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlannak) úgy 
valamennyi vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell. 


 Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül történik, 
havonta csak egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni. 


 Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen 
bekötés) vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete szerinti alapdíjat kell 
felszámolni. 


 Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban bekötési 
mérőre történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérő után 
alapdíj nem számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérő 
méretét kell alapul venni. 


 Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos 
(méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével azonos 
mérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni. 


 Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifolyók 
esetén a lakossági 13-20 mm mérő méret szerinti díjat kell alkalmazni. 


 
2. Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül: 
 


2011.01.01.-től 
Megnevezés 


(Ft/m3) 
Vízdíj (311,40)     332,00 


Csatornadíj (533,47)     591,25 


 
3. Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 


csatornadíj másfélszerese (ÁFA nélkül): 
 


2011.01.01.-től 
Megnevezés 


(Ft/m3) 


Szippantott szennyvíz (800,2)     886,88 







 
TÁJÉKOZTATÓ 


 
a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíjakról. 


 
2011. január 1-től 


 
 
 
 


Megnevezés Vízdíjak 
Ft./m3 


Csatornadíjak 
Ft./m3 


Lakossági 201,40 (186,10) 318 (276) 
Önkormányzati 281,60 (264,30) 483,50 (388,43) 
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Macsári József úr
polgármester
ré5zéré


Polgármesteri Hivatal


SZEGHALOM
szabadság tér 4-8.
5520


Tisztelt Polgármester Úr!


A Körös Volán zft. a 2004' éVi XXXlll. törvény. Va amint szeghalom Város Önkolmányzata
és a Köros Volán zrt. között hatályos közszolgá|tatási szerződésben rögzítetteknek
meqfelelően elóterjeszti a 201 1. éVi helyi járati tarifákra Vonatkozó ]avaslatát.


A 2010-es gazdá|kodási éV tervezésekor Változatlan utazási Volumennel, Valam]nt
Változatlan futásteljesítménnyel kalku]ált a Korös Volán Zt'
A 2010' éVi l-lx' havi tény adatokat figye|embe VéVe megá]]apítható. hogy a bevételek és a
költség adatok is nagyságrendiieg a terveknek megfe]elően íognak alakulni.
A helyi közlekedés bevételei és az onkormányzati támogatás nem Változott. a normatíV
támogatás kismértékben csókkent.
A futáste|jesítmény a terveknek megfelelóen nem Változott. A közvetLen és közvetett
kóltségek is a Várakozásoknak megfelelően fognak a|akulni'


Összességében megállapítható, hogy a 2010-es éVben biztosított a szeghalmi helyi
közszolgáltatási szerződés mel|ékletében rögzített menetrend finanszírozása' A he]yi járati
tevékenyséq az ideiéVet null-szaldó körÜli eredménnyel fogja zárni.







Tisztelt Polgármester Ur!


A köVetkezó táblázat mutat]'a az önkormányzati
és a szolgáltató általjavasolt 20'l1. éVi árakat.


rendeletben közzetett ]elenlegi helyi taífakat


Jegyíajta
2010' éVi árak


(Ft/db)
2011' éVi árak


(Ft/db)


1. l,4enetieqv 130 13s
2. osszvonala5 bérIet 3.250 3.380


3. TenUló/nVuodíias bérlet 910 945


2o11. éVre - a Várható közlekedési inflációt, a várható jóVő éVi íorgalmat figyelembe véve - a


Köros Volán Zrt' átlagosan 3,9 %-os tarifa emelkedésre teszjavaslatot.


A taÍifák tervezésénél a Íogyasztói árkiegészítés számításának változatlan szerkezetével és


mértékéVel' Valamint az álÉmi normatíV támogatás és önkormányzati támogatás Változatlan


mértékéVel számoltunk.


Mellékelten megküld.iÚk a közszolgáltatói szerződés szerinti naturális és gazdálkodási


adatokat.


KérjÜk az új tarifak
meghozataIát'


2o11. januáÍ o]{ól történő alkalmazásához szükséges testü|eti dóntés


Békéscsaba' 20'10. november 12.


la:]{a:!_ jl.Á.ll
auior,,.'i +..' i:!í!Éi zri '


6jxjJ"iáo', s'u'u"'l ':t g







l. s2. mellékleul. rldal


Ádatsz.lgáltatás a KóRös votÁN zrt. és szegha]oni v áros ónto.mányzaIa kö7iilt érv ényes. a szealEl 
'n 


i men€tre d szeriíli hclyi
autóbüsz'k ö' eked ési t evéke. ység el] ál,ásáfa kötótt közszÓlgál tatásj s,eru ődésh ez


Naturális adatok


2009 lén! 20ll) tcn 20]0


2. vonalhá {]zt t.ljcs hosa
3' lndírú jl'.Jbl átlaBls vána mmkana]rokon
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Tisztelt Polgármester Úr! 


 


Társaságunk a 2009 évtől érvényes „Díjképzési Szabályzat”, valamint az 


„Együttműködési Szerződés” és az „Üzemeltetési Szerződés” ide vonatkozó pontjai 


alapján elkészítette a 2011. évi víz- és szennyvízdíjak kalkulációit településenkénti 


bontásban. A Társaság könyvvizsgálója a „Díjképzési Szabályzatnak” megfelelően az 


ellenőrzést elvégezte. A számításokat táblázatokba foglalva, kísérő magyarázatokkal 


ellátva terjesztettük elő a Zrt. Felügyelő Bizottsága és Igazgatósága elé. E két testület a 


beterjesztett anyagot megtárgyalta és a 52/2010.(X.19.) számú FEB, valamint a 


69/2010. (X.28.) számú igazgatósági határozatával elfogadta és az önkormányzatok 


részére kiajánlásra javasolta. 


 


Az „Üzemeltetési Szerződés” rendelkezik arról is, hogy az üzemeltető legkésőbb a 


következő évi díjrendelet javaslat megküldésével egyidejűleg tájékoztatni köteles az 


Önkormányzatot közműveinek általános állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy 


előterjesszen az egy éven belül szükségessé váló rekonstrukciós beavatkozásokról. 
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Ennek alapján levelünkhöz két anyagot csatolunk: a 2011. évi víz- és szennyvíz 


szolgáltatás díjelőterjesztését, és az ehhez szorosan kapcsolódó rekonstrukciós 


javaslatot. 


 


 


1. Díjelőterjesztés 


 


Javaslat az önkormányzat ártörvénynek és az új szindikátusi szerződésnek 


egyidejűleg eleget tevő rendeleti díjmegállapításához. A javasolt díj 


meghatározásának folyamatát igyekeztünk lépésenként bemutatni, amennyiben 


ennek értelmezéséhez további segítségre van szükségük, bizalommal 


forduljanak kérdéseikkel közgazdasági osztályunkhoz. A díjmegállapítás 


kapcsán kérem, legyenek figyelemmel arra, hogy a minimum bérleti díj feletti 


részre vonatkozóan az önkormányzatok szabad bérleti díj megállapítási joggal 


rendelkeznek, mely bérleti díj fedezeti igénye beépül a szolgáltatás díjába. 


A kalkulációk elvégzéséhez társaságunk internetes elérési lehetőséggel 


segédtáblákat biztosít valamennyi település részére. Ennek elérhetőségi 


kódazonosítóját a mellékelt díjkiajánlás anyagában találhatják. 


Továbbá fel kívánom hívni szíves figyelmét arra, hogy a nagyfogyasztók 


kedvezőbb díjainak meghatározását az új szabályozás bizonyos garanciális 


kötöttségek mellett, az egyes Önkormányzatok döntési kompetenciájába 


rendeli. Amennyiben szándékukban áll nagyfogyasztói díjakat kialakítani, 


kérem további egyeztetés céljából, feltétlen keressék társaságunkat.   


 


2. Rekonstrukciós javaslat 


 


A társaság szerződés szerinti feladatának teljesítésére, hogy az üzemeltetésében 


álló közműrendszer állapotáról tájékoztatást adjon, csatoljuk a településre 


vonatkozó rekonstrukciós javaslatot.  
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Bízva abban, hogy a megküldött dokumentumok kellő segítséget nyújtanak felelős 


döntéseik meghozatalához, várjuk megtisztelő visszajelzésüket a javaslatainkat 


tárgyaló testületi ülések időpontját illetően. 


 
Békéscsaba, 2010. november 02. 
 
 
 
 
 
 
 Tisztelettel:    
 
 
          dr. Csák Gyula 
           vezérigazgató 
 








  
  


 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 


2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának 
összeállítása az állami költségvetés –jelenleg elérhető, várhatóan nem végleges - 
tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletek előírásait, továbbá a korábbi 
képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a 2011. év gazdálkodását szabályozó éves 
költségvetés összeállítását megalapozó koncepciót a következők szerint terjeszti 
a Képviselő-testület elé: 
 


I. 
 


A költségvetési koncepció összeállításának szükségessége 
 


Az Államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény (Áht.)70. §-ában előírtak alapján a polgármesternek a következő évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a választás évében 
december 15.-ig kell benyújtania a Képviselő-testületnek. 
 
A koncepció összeállításának időpontjában még nem ismertek a pénzügyi 
szabályozás végleges adatai, emiatt jelentős bizonytalansági tényezőkkel kell 
számolni. Közismert, hogy a Kormány 2010.október 30-án benyújtotta az 
Országgyűlésnek a 2011.évi költségvetési törvényjavaslatot (T/1498 számon), 
melynek általános és részletes vitája a koncepció készítésének időpontjáig 
(november 10.) még nem kezdődött meg, elfogadása 2010.december II.felére 
várható. A Képviselő-testület számára készített koncepció a 
Pénzügyminisztérium honlapján fellelhető változatra épül. 
 
A koncepció – a jelenleg ismert költségvetési törvénytervezet alapján -
meghatározza az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet 
összeállításának főbb alapelveit, a tervezés szempontjait, valamint az 
elvégzendő feladatokat önkormányzati szinten. 
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II. 
 


A  k ö l t s é g v e t é s rő l  á l t a l á b a n  
 
A város működtetését és fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását csak 
megalapozott gazdálkodással lehet biztosítani. 
A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület felel, ami szükségessé teszi az 
átgondolt, megfontolt és biztonságos döntéshozatali lépések kialakítását.  
A város gazdálkodásának alapja a költségvetés. A költségvetési rendelet 
alkotása az önkormányzat legfontosabb feladata és egyben a legnagyobb 
kockázati tényező is, hiszen számadatai becsléssel, prognosztizálással kerülnek 
megállapításra.  
Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet állapítja meg. 
A költségvetés elkészítését a realitásokon nyugvó költségvetési koncepció 
megalkotásával lehet, illetve kell kezdeni.  


III. 
 


Költségvetési koncepció elkészítésének helyi irányelvei 
 


1.) A következő költségvetési évben is minden erővel arra kell törekednünk, 
hogy a város pénzügyi stabilitása és az intézmények működése biztosított 
legyen.  


 
2.) A helyi lakosság és a vállalkozások terhei megítélésünk szerint a 2011. 


évben nem növelhetőek, így javaslatunk a HELYI ADÓK 
MÉRTÉKÉNEK VÁLTOZATLAN HAGYÁSA a 2010. évi bázis 
szinten. 
Ugyanakkor – egy év „próbaidő” után– indokolt az Idegenforgalmi adó 
fenntartása, mely – bár nem nagy mértékben, de mégis – bevételi forrás a 
város költségvetésében. 


 
 


3.) Az önkormányzati törvényben rögzített feladat-ellátási kötelezettség 
maradéktalan megvalósuljon. 


 
4.)  A költségvetés lehetőségeihez igazodva folytatni kell a fejlesztési 
(beruházási-felújítási) programot. 
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IV. 
AHOGY INDULUNK 


 
2011. évi kötelezettségvállalások, makrogazdasági környezet 


 
1.) Hitelek: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a koncepció készítésének időpontjában 
200.000 eFt folyószámla hitellel rendelkezik, melyet a költségvetési koncepció 
készítésének időpontjáig nem vettünk igénybe. Mint a Képviselő-testület előtt 
ismert, ez a forrás szolgál(hat) – elsősorban – a Városközpont rekonstrukciós 
projekt finanszírozási-likviditási problémáinak megoldására. 
 
2.) Vállalt kötelezettségeink 
 
A Képviselő-testület által hozott döntések következményeként, 3 olyan projekt 
fut, amely 2011-re pénzügyi determinációval bír (Városközpont rekonstrukció, 
Szeleskerti főgyűjtő-csatorna rekonstrukció, Petőfi utca burkolatfelújítása). 
 
3.) Várható infláció, GDP 
 
A költségvetési törvényjavaslat 2011-re éves szinten 3,5 %-os inflációval és 3,0 
%-os GDP növekedéssel számol, de ezen a téren is nagy a bizonytalanság. 


 
 


V. 
AMIRE SZÁMÍTHATUNK 


 
Az önkormányzat bevételi forrásai 


 
A helyi önkormányzatok feladataik ellátásához szükséges anyagi fedezetet az 
alábbi forrásokból finanszírozzák: 
 saját bevételek 
 átengedett központi adók 
 normatív állami hozzájárulások 
 társadalombiztosítási alaptól származó átvett pénzeszközök, különböző 


egyéb működési célú és felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 
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A.) Saját bevételek 
 


 
1.) Intézményi bevételek 
 
Ezek a bevételek a rendeltetésszerű működéssel kapcsolatosak. Ide tartoznak az 
intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a hatósági, engedélyezési, 
felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevételei, valamint egyéb alaptevékenységi 
bevételek. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek közé tartozik az 
állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítéséből 
származó bevételek, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások 
ellenértéke, valamint az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke. 
 
2.) Helyi adók: 
Fontos szerepük van a város működési és felhalmozási kiadásainak 
finanszírozásában.  
 
Szeghalom városban jelenleg az adómértékek: 
 
Építményadó        140 Ft/m2 
Iparűzési adó             1,8 %. 
Az iparűzési adó vonatkozásában a koncepció a 2010.évi (bázis)szintű 
bevétellel számol. 
(Meg kell jegyeznünk, hogy megszűnik a piaci-vásározó tevékenység utáni 
adófizetési kötelezettség, illetve a 30. napról a 60. napra emelkedik az építőipari 
vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások adókötelezettsége, a 
tevékenység végzés szempontjából).  
 
3.) Vagyon hasznosításából származó bevételek: 
- közterület használati díj,  
- lakások bérleti díja. 
 
 
4.) Értékpapírok forgatásából származó bevételek, kamatbevételek: 
 
Az önkormányzat likviditási helyzetétől függően befektetett szabad források 
(értékpapírok, lekötött betétek) bevételei. 
 
5.) Vagyon értékesítéséből származó bevételek:   
 
Az egyéb módon (pl. bérbeadás) útján nem hasznosítható, a működés 
szempontjából nélkülözhető ingatlanok értékesítéséből befolyó – elsősorban 
fejlesztési célokat szolgáló -források. 
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Az önkormányzatok 2011.évi forrásszabályozásáról általánosságban 
      


      Adatok :Mrd Ft-ban 
Megnevezés 2010.évi 


forrás 
Részarány 
(%) 


2011.évi 
forrás 


Részarány 
(%) 


Saját folyó és egyéb bevételek 1 091,7 35,7 1 122,2 36,0
Átengedett bevételek 
(gépjárműadó) 


73,2 2,4 73,1 2,3


Felhalm.és tőkejellegű bevételek 142,0 4,6 96,8 3,1
Áll.támogatások, hozzáj., SZJA 1 164,4 38,1 1 134,0 36,4
Műk.célú támogatásértékű bev.-
ek 


400.3 13,1 459,3 14,7


Felhalm.célú tám.ért.bevételek 185,0 6,1 232,9 7,5
ÖNKORMÁNYZ.BEV.MINDÖ.: 3 056,6 100,0 3 118,3 100,0
 
Mint a táblázatból látszik, a forrásszerkezeten belül – évek óta folyamatosan – 
csökken az állami támogatások és hozzájárulások részaránya (csak 
tájékoztatásul: 2007-ben 44 %-ot tett ki). 
Jól lehet, a táblázatból az derül ki, hogy a 2011.évi támogatások és 
hozzájárulások összege közel 30 Mrd Ft-al csökken, ez mégsem így van: 2011-
ben a közszféra kereset-kiegészítésének megvonása 45 Mrd Ft, az egységes 
közfoglalkoztatás megvalósításából eredő megtakarítások 33,3 Mrd Ft, a kifutó 
cél-és címzett támogatások 0,8 Mrd Ft báziskorrekciót eredményeznek, ennek 
következtében 48,7 Mrd Ft többletforrás áll majd rendelkezésre. 
Rendkívül fontos eleme a törvényjavaslatnak– mely majd az ágazati/szakmai 
törvény módosításakor manifesztálódik – a Nemzeti Közfoglalkoztatási 
Program meghírdetése. Ez a  -korábbi hárompillérű (önkormányzati közcélú 
foglakoztatás, munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás 
és az önkormányzati közmunka- ) program egységesül, az önkormányzatok 
közfoglalkoztatási pályázatairól a munkaügyi központok döntenek majd. Ennek 
finanszírozása a MAP-ból (Munkaerőpiaci Alap) történik majd, a rendelkezésre 
álló keret 64,0 Mrd Ft. A 2010-ben bevezetett – Út a munkához program 
keretein belül megvalósuló – rendelkezésre állási támogatás helyett (RÁT) új 
elemként a munkaképes, de munkával nem rendelkezők részére bérpótló 
járandóságot (BPJ) folyósítanak majd; e célra 48 Mrd Ft forrás áll 
rendelkezésre. Az önkormányzati önerő mértékéről nincs információnk. 
 


B.) Önkormányzatoknak átengedett központi adók 
 


1. )Személyi jövedelemadó: A helyi önkormányzatokat együttesen az 
állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott személyi 
jövedelemadó 40%-a illeti meg. Ennek elosztása azonban differenciáltan 
történik.  
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 SZJA helyben maradó része 
A 2011. évi költségvetési törvénytervezet alapján az önkormányzatok 8%-ot 
kapnak. (A várost ezen a jogcímen várhatóan 75.891 eFt illeti meg → 
2010.évi adat: 83.500 eFt). A lakosságszám tovább csökkent: 9709 főről → 
9660 főre (2009.01.01./2010.01.01.) 


 
 SZJA támogatás a normatív hozzájárulásban 
Az önkormányzatokra számított normatív támogatásán belül kerül leosztásra 
a további SZJA.(32 %) 


 
 SZJA támogatás jövedelemképesség alapján  
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az jövedelemadó-
bevétel és az iparűzési adóerő-képesség - a 2010. január 1-jei lakosságszámra 
- együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a törvényben 
meghatározott összeget, akkor további SZJA bevételre számíthat. Az 
önkormányzat az elmúlt években részesült ilyen kiegészítésben, várhatóan 
2011. évben is jogosultak leszünk rá. A kiegészítés mértéke – központi 
számítás alapján- csak 2011.január végén válik ismertté.  


 
2. ) A gépjárműadóról szóló törvény hatályos szövege szerint a 
személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén az adó alapja – a korábbi önsúly 
helyett – a gépjármű hajtómotorjának kW-ban meghatározott teljesítménye. A 
koncepció a 2010.évi bevétellel számol (85.000 eFt) 
 
 


C.) Normatív állami hozzájárulások 
 
A 2011. évi költségvetési tervezet alapján általánosságban elmondható, hogy a 
normatíva rendszer alapjaiban nem változott, vannak olyan jogcímek, amelyek 
újra megjelennek a rendszerben, ilyenek pl. az érettségi és szakmai vizsgák 
támogatása, közoktatási informatikai fejlesztések és osztályfőnöki feladatok, 
illetve olyanok is, amelyek megszűnnek illetve alapnormatíva jogcímet kapnak 
(pl.lakhatási feltételek támogatása, általános tankönyvtámogatás, 5-8 
osztályosok kedvezményes étkeztetése). 
 
A körzeti igazgatási feladatok ellátásának normatívái – a gyámügyi igazgatást 
kivéve – érdemben nem változnak, az említett gyámügynél a támogatás alapja a 
korábbi lakosságszámmal szemben az ellátotti létszám (gyámság alatt álló 
gyermek, gondnokság alatt álló felnőtt) lesz. 
 
A szociális területen a rendelkezésre álló központi forrás 8,8 Mrd Ft-al csökken, 
ebből következően a városunkat megillető támogatás is; változik a települést 
megillető támogatási összeg kiszámításának képletrendszere. 
 







Szeghalom Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 


 


 7


A közoktatási alapnormatívák összegszerűen nem változnak. A 
„teljesítménymutató” szerinti finanszírozás a felmenő rendszer miatt kiteljesedik 
az oktatás egészére, (ez figyelembe veszi az adott évfolyam/csoport/kollégiumi 
csoport és a közoktatási törvényben meghatározott évfolyam/csoport/kollégiumi 
csoport hányadosát, korrigálva az elismert időkerettel(tanórával), a pedagógus 
kötelező heti óraszámával és egy ún.”intézmény típus együttható”-val). A 2011 
évi költségvetési törvényjavaslat – a tavalyi évhez hasonlóan újra -  módosítja a 
8 hónapi számítási mechanizmushoz kapcsolódó paraméter rendszert, hogy 
egyes csoport/osztály átlaglétszámot megemel, amely a normatíva csökkenését 
eredményez(het)i. Mind 2011.év első 8 hónapjára mind a maradék 4 hónapra 
2.350.000 Ft normatívával számol a törvényjavaslat. Tájékoztatásként a 
normatíva igénylés létszámadatai az alábbiak: óvoda 2007/08 tanév: 291, 
2008/09 tanév: 291, 2009/10: 271 fő, 2010/2011 tanév: 251 fő, 2011/12 tanév: 
240 fő ; általános iskola : 2007/08 tanév :755, 2008/09: 783, 2009/10: 738 fő, 
2010/11 tanév: 701 fő, 2011/12 tanév:676 fő; középiskola : 2007/08: 767, 
2008/09: 762, 2009/10: 803 fő. 2010/11: 775 fő, 2011/12 tanév: 785 fő  . 
A mutatószám-képzés bonyolult számítási mechanizmusa kiterjed az óvodai 
nevelésre, az általános és középiskolai oktatásra, a művészetoktatásra, a 
szakképzés elméleti nevelésre, a kollégiumi ellátásra és a napköziotthonos 
ellátásra is. Mivel a nevelt/oktatotti létszám – a középiskola kivételével – 
csökken, az oktatásra jutó állami támogatás is csökkeni fog 2011-ben. 
 
 
Közoktatási kiegészítő normatívák 
 
2010-ben nem változnak az iskolai gyakorlati oktatáshoz, képzéshez igényelhető 
normatívák, a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók neveléséhez, 
oktatásához nyújtott normatívák. A pedagógiai módszerek támogatásához 
(művészetoktatás) kapcsolódó normatíva – a 2010.évi költségvetési törvény 
2011. első 8 hónapjára áthúzódó hatása miatt 8 hónapra igényelhető lesz, a 
2011/12.tanévre viszont a létszám alapnormatíva hordozó lesz.; ugyanez 
mondható el a kollégiumi lakhatási feltételek megteremtéséhez nyújtott 
támogatásról.   
Nem változik a középiskolába bejáró tanulók támogatása (→15.300 Ft/fő/év) és 
a nyelvi előkészítő oktatásé sem (64.000 Ft). Az érettségi és szakmai vizsgákra 
6.000 Ft/fő/év, informatikai és szakmai beszerzésekre 1.750 Ft/fő/év normatíva 
igényelhető (ez utóbbinál már nem igényelhető támogatás az óvodásokra és a 
szakképző évfolyamokon tanulókra). 
 
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: 
 
Az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés normatívája az arra rászorulók estében 
emelkedik (65.000 Ft/fő → 68.000 Ft). 
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Az általános hozzájárulás és a tanulók ingyenes tankönyvellátásához nyújtott 
támogatás módosul 2011-ben , az eddigi 10.000 Ft/fő összegről 12.000 Ft/fő 
összegre nő (csak a jogosultak részére), ugyanakkor az 1.000 Ft/fő általános 
tankönyvtámogatás megszűnik. 
 


A fontosabb, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 
előirányzatok (pályázatok útján igényelhetőek) 


 
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (2010.évi szinten marad→1.350 
MFt) 
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető. 
 
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása(2010.évi szinten 
marad→4.500 MFt) 
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon helyi 
önkormányzatok esetén, amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen külterületén élők részére az 
egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis 
szállítással biztosítani. 
 
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok 
szakmai támogatása 
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár 
állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki 
fejlesztéséhez, valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai 
fejlesztéséhez. A végrehajtási rendelet várhatóan 2011.február 15-ig jelenik 
meg. Rendelkezésre álló összeg: 710,0 MFt (2010.évi bázis). 
 
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a 
többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben 
biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló 
létszám miatti, jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. 
A rendelkezésre álló forrás 5.400 MFt). 
 
- Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (10.600 MFt) 


Az előirányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik 
fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt 
és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó 
fizetési kötelezettségek teljesítésére. 
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- Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása→2010.évi bázis 
(35.240 MFt)  
Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév 
egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, 
illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban előírt esetekben a helyi 
közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést az 
önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység 
gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a 
továbbiakban: helyi közlekedés) 
 
 
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 
Előirányzat: 3 750,0 millió forint/év 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, 
a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által 
kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, 
óvodai fejlesztő programhoz. 
 
b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 
anyagi 
támogatása 
Előirányzat: 3.420,0 millió forint/év 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott 
közoktatási intézményekben – az engedélyezett intézményi létszámon belül – 
foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesznek részt. 
 
 
 
c) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
Előirányzat: 808,0 millió forint/év 
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók 
foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken: 


- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez 
szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók 
differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 
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- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a 
kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett 
felzárkóztató oktatáshoz, 


- az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-
tizenkettedik évfolyamán, 


- olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik 
számára - a Közokt. tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében - 
központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást, 


- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs 
intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához, 


- az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a 
többcélú kistérségi társulásokban, 


- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) 
gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával, 
nevelésével kapcsolatos feladatok ellátásához. 


 
A végrehajtási rendelet várhatóan 2011.január 15.ig illetve február 15-ig 


jelenik meg.  
 
 
 
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi buszok beszerzése 
Előirányzat: 4 350,0 millió forint 
Támogatást igényelhet: 
a) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, 
továbbá többcélú kistérségi társulás a működési engedéllyel rendelkező 
bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; 
b) a települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, 
továbbá többcélú kistérségi társulás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító 
intézmények infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8. 
számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, 
Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; 
c) az e törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti 
támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy 
biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére. 
 


- Nyári gyermekétkeztetés   
Előirányzat: 2.400,0 millió forint 
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a 
települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára 
étkeztetést biztosítanak.   
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  Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás 
A helyi önkormányzat igényelheti a tulajdonában lévő sportlétesítmény 
fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás 20,0 Millió Ft. 
 
 
 


Normatív, kötött felhasználású támogatások 
 
2011-ben ismét fellelhető a pedagógusok szakvizsgájához, továbbképzéséhez 
nyújtott támogatás (10.500 Ft/fő/év) és az osztályfőnöki (26.000 Ft/fő/év) illetve 
gyógypedagógiai pótlék (65.000 Ft/fő/év) 
A pedagógiai szakszolgálat normatívája 900.000 Ft/fő/év mértékről 1.200.000 
Ft-ra emelkedik. 
A közfoglalkoztatás jövő évi finanszírozási kérdései – ahogyan erről korábban 
is említést tettünk – jelenleg nem ismertek. 


 
 


D.) Átvett pénzeszközök 
 


A különböző feladatellátásokhoz kapcsoló – fejezetektől vagy központi 
költségvetési szervektől, illetve Alapoktól származó források. Ide sorolhatóak a 
nyertes pályázati források (felhalmozási célt szolgáló), a védőnői, iskola-
egészségügyi, fogorvosi szolgálathoz kapcsolódó (működési célú) 
pénzeszközök. 


 
VI. 


 
Az önkormányzat kiadásai  


 
Az Önkormányzati kiadások két nagy csoportba sorolhatók: 
 Működési kiadások 
 Felhalmozási kiadások 
 


Működési kiadások 
 
A működési kiadások legnagyobb arányát a személyi kiadások és járulékai 
teszik ki. Ez az arány a 2010. évi költségvetésünkben  48,9 %. Az önkormányzat 
a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a költségvetési rendelet szerint – 
engedélyezett álláshelyek tekintetében 43 fő köztisztviselőnek, 242 fő 
közalkalmazottnak, 12 fő MTv. és 54 HSZT szerint foglalkoztatottnak biztosít 
munkalehetőséget. A 2010-ig város a Munkaügyi Központ támogatásával és a 
költségvetési törvény által nyújtott forrásból biztosította a közfoglalkoztatást, 
jövőre ez várhatóan pályázati forrásból valósul majd meg (MAP). A bérek 
meghatározásánál a munkáltatók a közalkalmazotti és köztisztviselői törvényben 
előírt besorolásokat alkalmazzák. A jelenleg részben adómentes juttatások 
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(cafeteria) minden eleme adókötelessé válik (25 %-ról 19,04 %-ra csökkenően) 
és így a munkáltatónak költségvonzatú marad. 
Természetesen itt jelentkeznek a nem rendszeres személyi juttatások is 
(megbízási díjak, tiszteletdíjak,  választási kiadások stb.) 
A kifizetői járulékok a személyi kiadásokra az adójogszabályok alapján 
rárakódnak.  
A munkaadókat terhelő járulékok- mai információink alapján- nem változnak. 
 
A dologi kiadások szintén jelentős részarányt képviselnek a költségvetésben 
(2010-ben közel 18 %-ot). A koncepció készítésének időpontjában még nem 
ismertek (ellentmondásosak) a következő évre vonatkozó közüzemi díjakat 
(villamos energia, vízdíj, kommunikációs költségek, stb.) érintő változások. Az 
Önkormányzat – konzorciális keretek között – 2011. július 1-ig kötött 
gázvásárlási szerződése garanciát jelenthet arra vonatkozóan, hogy a gázenergia 
költségek az év első felére vonatkoztatottan csökkeni fognak, illetve a 
pályáztatás eredményeképpen a város közvilágítási költségeiben is megtakarítás 
várható.  
  
A társadalom- és szociálpolitikai kiadások nagyságrendjét alapvetően az 
öregségi nyugdíj összege határozza meg. A törvénytervezet szerint a 
jövedelempótló és kiegészítő ellátások körében a nyugdíjminimumhoz kötött 
családtámogatások két évig nem emelkednek majd. Ennek következtében -ha az 
érintettek létszáma nem emelkedik- – a tavalyi mértékű kiadási volumennel 
számol a koncepció. Ahogy korábban is említést tettünk róla, megszűnik a 
rendelkezésre állási támogatás (RÁT) intézménye. A központi költségvetés az 
önkormányzat által folyósított juttatások egy részénél a kiadások 90 %-át (az 
ápolási díj és az utána fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-át) megtéríti, 
ugyanakkor némely jogcím esetében  (a helyi rendeleten alapuló támogatások, 
pl. karácsonyi segély, fűtési támogatás, stb.) teljes mértékben önkormányzati 
forrás a fedezet.   
 
A támogatások és működésre átadott pénzeszközök döntően a városban 
működő sport- és civil szervezetek működéséhez nyújtott forrás-kiegészítés 
illetve az általuk benyújtott pályázatok önerejéül szolgál.. Az erre a célra 
felhasznált összeg évek óta azonos nagyságrendű.  
 
Az általános és működési céltartalék (előre nem tervezett kiadások 
finanszírozására)  – felhasználási kötöttséggel - kerül betervezésre. 
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Felhalmozási kiadások 
 
A felhalmozási (felújítások, beruházások) kiadásai mindig nagy részarányt 
képviseltek a város költségvetésében. 
2011-re – főleg pénzügyi determináció miatt – mindenképpen kiadással kell 
számolnunk a Városközpont rekonstrukció, a Szeleskerti főgyűjtő-csatorna, a 
Petőfi utcai útfelújítás és a bölcsőde felújítás vonatkozásában. 
 
Szóba jöhető egyéb fejlesztések: 
 megfelelő pályázati források rendelkezésre állása esetén – indokolt az 


Érmelléki úthálózat felújítása,  
 a járdaépítési program folytatása,  
 a Senshi Karate Egyesülettel közösen  –az Általános iskola régi 


szárnyának felújítása 
 Hulladékgazdálkodási program 
 Ivóvízminőség-javító program 


  
 


VII. 
Költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatok 


 
 


- Az Önkormányzat és az intézmények feladatainak áttekintése a pénzügyi 
szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése. 


- A 2011. évi költségvetés tervszámainak kialakítása. 
- A 2012-2014. évi költségvetések meghatározása a gördülő tervezés 


keretében az előírások alapján. 
- Az előírt egyeztetések véleményeztetési eljárások lefolytatása (intézményi, 


szakszervezeti, bizottsági stb). 
- Szeghalom Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-


tervezetének Képviselő-testület elé terjesztése a koncepcióban jóváhagyottak 
figyelembe vételével, a jogszabályokban előirt határidőn belül. 
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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem Önöket, hogy tegyenek javaslatot városunk fejlődését, hatékonyabb 
gazdálkodását szolgáló intézkedésekre, majd az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 


Felelős:     Macsári József  polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
Szeghalom, 2010. november 12.  
 
 
 M a c s á r i  J ó z s e f 
 p o l g á r m e s t e r  





		SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

		A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programhoz.

		A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézményekben – az engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában vesznek részt.

		A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következő jogcímeken:

		- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához,

		- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,

		- az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán,

		- olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a Közokt. tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást,

		- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához,

		- az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban,

		- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával, nevelésével kapcsolatos feladatok ellátásához.

		A végrehajtási rendelet várhatóan 2011.január 15.ig illetve február 15-ig jelenik meg. 

		Tisztelt Képviselő-testület !








Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  Elnökétől 


 
 
 


M E G H Í V Ó 
 


 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottsága 
 


2010. november 22-én (hétfőn) 16.00 órai 
 


kezdettel bizottsági ülést tart,  amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozó terem 
                 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
 
Napirend: 
 


- A 2010. október 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek 
véleményezése 


 
- B e j e l e n t é s e k 
 


 
Kérem, hogy a bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjék. 
 
 
Szeghalom, 2010. november 12. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


Elek Ferencné  sk. 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  


elnöke 








Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
 
 
      Ügyiratszám: 174-1/2010/4. 
 
 
 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás  
belső ellenőrzési stratégiai terve a 2011-2015. évekre 


 
 
 
 
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezete a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet 19. §-a 
szerint az alábbi stratégiai tervet fogalmazza meg. 
 
 
1. A szervezet hosszú távú célkitűzései, és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési 
stratégiai célok: 
 
 
A szervezet hosszú távú célkitűzései A belső ellenőrzés stratégiai céljai 


- Az önkormányzati közszolgáltatások 
színvonalának javítását szolgáló 
tevékenységek támogatása. 


- A helyi önkormányzati beruházások 
támogatása, az európai uniós 
fejlesztési források és egyéb pályáza-
ti pénzeszközök hatékony 
felhasználása.  


- Az önkormányzati intézmények 
feladatellátása hatékonyságának 
ösztönzése, az esélykiegyenlítés 
biztosítása, a korszerűbb eszközök 
beszerzése és az informatikai 
rendszer fejlesztése.  


- A szociális ellátórendszer széleskörű,   
igazságos működtetése. 


- A költségvetési bevételek és kiadások  
tervezése, felhasználása és 
elszámolása, valamint az eszközökkel 
és forrásokkal való gazdálkodás 
során a takarékosság elvének 
érvényesülése. 


- A tevékenységek szabályszerű végre- 
hajtása, összhangban a megbízható 


             gazdálkodás elveivel. 
 


- A belső ellenőrzés feladatainak 
ellátása érdekében elemzéseket 
készít, információkat gyűjt és értékel, 
ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a 
költségvetési szerv vezetője számára 
a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. 


- Cél a polgármesteri hivatalok és az 
önkormányzati fenntartású intéz-
mények, valamint a Társulás 
munkaszervezete és a Társulás 
fenntartásában működő intézmény 
eredményességének növelése. 


- A belső ellenőrzés az ellenőrzött 
szerv céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel 
és módszeresen értékeli, illetve 
fejleszti az ellenőrzött szerv 
működési folyamatainak és irányítási 
eljárásainak hatékonyságát. 


- A belső ellenőrzés vizsgálja és 
értékeli a belső kontrollrendszerek 
kiépítésének, működésének jogsza-
bályoknak és szabályzatoknak  való 
megfelelését.  
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- A szervezet erőforrásainak védelme a   
       veszteségektől és a nem rendeltetés-   


             szerű használattól. 


- Értékeli a belső kontrollrendszerek 
működésének gazdaságosságát, haté-
konyságát és eredményességét. 


- Ajánlásokat fogalmaz meg a vizsgált 
folyamatokkal kapcsolatban a 
költségvetési szerv működése 
eredményességének növelése és a 
belső kontrollrendszerek javítása, 
továbbfejlesztése érdekében. 


- Javaslatokat tesz a kockázati 
tényezők, hiányosságok megszünte-
tése, kiküszöbölése vagy csökken-
tése, valamint a szabálytalanságok 
megelőzése, illetve feltárása 
érdekében. 


- A költségvetési szervek részére 
tanácsadási tevékenységet lát el. 


- A belső ellenőrzési tevékenység 
minőségértékelésének és 
teljesítményértékelésének biztosítása. 


- A rendszer- és a teljesít-
ményellenőrzések számának  növe-
lése a különböző ellenőrzési típusok 
közül. 


-  a pénzügyi irányítási és ellenőrzési 
rendszer hatékonyságának, minősé-
gének javítására vonatkozó lehető-
ségekről a vezetés tájékoztatása. 


- A belső ellenőrzés – mint vezetőt 
támogató tevékenység – nem 
mentesíti ugyanakkor a vezetőket 
azon felelősségük alól, hogy a 
kockázatokat kezeljék, illetve a 
pénzügyi irányítási és ellenőrzési 
rendszert működtessék. 


- A belső ellenőrzés a szervezet 
pénzügyi irányítási és ellenőrzési 
rendszerének javítása érdekében 
javaslatokat tesz, de e javaslatok 
végrehajtása, vagy más intézkedések 
kezdeményezése kizárólag a vezetők 
felelősségi körébe tartozik. 


 
 
2. A belső kontrollrendszer értékelése 
 


- A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajá- 
tosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső 
kontrollrendszerét. 
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Ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) 
működtetni a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltak 
figyelembe vételével. 


- A költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet köteles kialakítani, amelyben  
világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és 
feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a 
humánerőforrás-kezelés. 


       -   A kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést kell végezni és kockázat-  
            kezelési rendszert kell működtetni. 


- Kontrolltevékenységeket kell kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését,  
hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. 


- Olyan rendszereket kell kialakítani és működtetni, melyek biztosítják a megfelelő in- 
formációáramlást, melynek keretében a beszámolási rendszerek hatékonyságát, 
megbízhatóságát biztosítani kell a beszámolási szintek, határidők és módok világos 
elhatárolásával. 


- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely  
lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon 
követését. 
 


Az előzőekben részletezet belső kontrollrendszer szabályszerű kiépítésének és 
működtetésének vizsgálata kiemelt ellenőrzési feladat a szabályszerű működés és a 
szabálytalanságok megelőzése érdekében. 
       
 
3. A kockázati tényezők és értékelésük 
 
 
Kockázati tényezők Kockázati tényezők értékelése 


- Lehetséges kockázati tényezők: 
 Környezet 


- társadalmi, gazdasági,   
  földrajzi, közvélemény       


 Jogszabályi és belső szabá-
lyozás 
      - stabilitása, változása, 


                                bonyolultsága 
 Pénzügyi kockázatok 
            - költségvetési, tőke beru- 
              házási, pénzügyi és    
              egyéb elszámolások, je-  
              lentések megbízhatósága 
 A szervezet nagyságrendje 
             - költségvetési főösszeg, 


                                 létszám, szervezeti ta- 
                                 goltság 


 Vezetői kockázatok 
                              - A szervezeti célok egyér-
                                 telmű meghatározása, 
                                 kommunikálása 
 


A kockázatelemzés szerint magas kockázatot 
jelentenek a jogszabályi környezet változása, 
a belső szabályozatok megfelelősége, a 
pénzügyi folyamatokban rejlő kockázatok, a 
szervezet bonyolultsága, a belső kontrollok 
szabályszerű kiépítésében és működtetésében 
rejlő kockázatok, a funkciók, feladatok és 
hatáskörök nem megfelelő elkülönítéséből 
eredő kockázatok. 
Közepes kockázatot jelentenek a környezeti 
tényezők, a vezetői kockázatok, a 
munkatársak képzettsége, szakértelme, 
fluktuáció, valamint az Európai Uniós 
forrásokkal támogatott fejlesztési felada-
tokból eredő kockázatok. 
 
A kockázati tényezők részletes 
meghatározására, aktualizálására, értékelé-
sére az éves ellenőrzési tervezés során kerül 
sor. 
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 Munkatársak 
                              - iskolai végzettsége, szak-
                                 mai képzettsége, gyakor-
                                 lata, motiváltsága, fluk- 
                                 tuáció 


 Az Európai Uniós forrásokkal 
támogatott fejlesztési fe-
ladatok 


 A belső kontrollok szabály- 
      szerű kiépítése és működ-    


                         tetése  
 Funkciók, feladatok és hatás- 


körök megfelelő elkülönítése 
 


- A kockázatok elsődleges okai – 
együtt vagy külön-külön – az 
alábbiak lehetnek: 


             - a költségvetési szervek környe- 
               zetében végbemenő változások,  
               jogi, szabályozási környezet  
               változása, 
             - véletlenszerű események, 
             - hiányos ismeret vagy informá- 


                     ció, 
                   - ellenőrzés hiánya és/vagy az  
                     ellenőrzések gyengesége a szer- 
                     vezetben. 
 
 
Kozckázati tényezők értékelése 
 
A kockázatok értékelése a kockázatkezelési mátrix alkalmazásával történik, amely a kockázati 
tényezők által generált ok bekövetkezése valószínűségének, illetve hatásának vizsgálatával 
elemzési kategóriát határoz meg, amely lehet magas, közepes és alacsony kozkázatú. 
A kockázati kategóriák a kockázatkezelési mátrix szerint a következők: 
 
Hatás/Valószínűség Alacsony Közepes Magas 
            - Magas K M M 
            - Közepes A K M 
            - Alacsony A A K 
 
A: Alacsony 
K: Közepes 
M: Magas 
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Kockázatok azonosítása, kockázati tényezők, a kockázat szintjének meghatározása 
 
A következőkben a lehetséges kockázati tényezők elemzésére kerül sor a bekövetkezés való-
színűségének és hatásának figyelembe vételével a kockázatkezelési mátrix segítségével 
 
 
Kockázati tényezők Bekövetkezés 


valószínűsége 
Hatása Kockázat 


Környezeti tényezők K K K 
Jogszabályi változások, 
szabályozás 


M K M 


Pénzügyi kockázatok K M M 
A szervezeti struktúra 
változása 


K A A 


A szervezet nagyságrendje M K M 
Vezetői kockázatok K K K 
Munkatársak képzettsége, 
szakértelme, fluktuáció 


K K K 


Az Európai Uniós forrásokkal 
támogatott fejlesztési felada-
tok 


A M K 


A belső kontrollok szabály-
szerű kiépítése és működte-
tése 


M M M 


Funkciók, feladatok és hatás- 
körök nem megfelelő elkülö-
nítése 


K M M 


 
 
 
4. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv elemei 
 
A foglalkoztatott belső ellenőröktől elvárt a szaktudás, a belső ellenőrzési képesség, speciális 
ismeretek, vezetői képességek, gyakorlat. 
 
 
5. A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése 
 
A belső ellenőrzési szervezet jelenlegi létszáma 2 fő, akik rendelkeznek a jogszabályban előírt 
szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel. 
A szervezet létszámát és összetételét a feladatokkal összhangban kell fejleszteni.  
Biztosítani kell a feladatokhoz igazodó ellenőri kapacitást. 
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6. A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve 
 
Cél, hogy az ellenőrök képzettsége, szakmai gyakorlata, egyéb kompetenciái kielégítsék az 
ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott magas szakmai követelményeket. 
Ennek érdekében az ellenőrökkel szemben elvárás a folyamatos továbbképzéseken való 
részvételi lehetőség biztosítása. 
Valamennyi belső ellenőr részére az egyéb szakmai képzéseken túl - a számítástechnika gyors 
ütemű fejlődésére tekintettel – biztosítani kell számítástechnikai képzésen való részvételt.  
 
A konkrét továbbképzéseket az éves képzési tervek határozzák meg. 
 
 
7. A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye 
  
a, tárgyi igények: 
 - helyiség: iroda  
 - berendezés: számítógépek, telefon 
 - jármű: személygépkocsi 
 
b, információs igények: 
 - jogi háttér ismerete céljából a Magyar Közlöny, szakkönyvek, folyóiratok, jogi  
              anyagot tartalmazó szoftverek biztosítása, 


     - egyéb információs technikákhoz történő hozzáférés: internet hozzáférés. 
 
 
8. Az ellenőrzés által vizsgálandó területek 
 
A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is az 
államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés része a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásban 
részt vevő Önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai és intézményei, valamint a Társulás és 
munkaszervezete, illetve a fenntartásában működő intézmény irányítási és szabályozási 
rendszerében. 
 
Az ellenőrzési tevékenység főbb szempontjai: a szervezeti célok, súlyponti feladatok 
megvalósulásának támogatása, a legnagyobb kockázattal járó tevékenységek vizsgálata, a 
törvényi és szabályozói változások, egyéb külső tényezők szervezeti célkitűzésekre gyakorolt 
hatásának elemzése a szervezeti célok megvalósulása érdekében. 
A korábbi tapasztalatok szerint a belső működés gyenge pontjai, a felső vezetők javaslatai, 
valamint a tulajdonosi igény figyelembe vétele. 
 
A belső ellenőrzés a működési folyamatokból kiindulva elemzi, vizsgálja és értékeli a 
szervezet belső kontrollrendszereinek kiépítését, működését, működésének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és eredményességét, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, az 
elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.  
A kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, 
valamint a szabálytalanságok megelőzése és feltárása érdekében ajánlásokat és javaslatokat 
fogalmaz meg. 
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A belső ellenőrzés feladatait a jogszabályokban és a nemzetközi és a magyarországi 
államháztartási belső ellenőrzési standardok, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvben 
foglaltak szerint látja el. 
 
Feladata a kedvezőtlen tendenciák megakadályozása, a kockázatok és hibák időben történő 
feltárása, és kiküszöbölése, a célszerű és gazdaságos működés segítése, a lehetőségek 
feltárása. 
 
 
Szeghalom, 2010. október 29. 
 
 
 
 
Készítette: Nagyné Kiss Éva 
        belső ellenőr 
 
 
 
      Jóváhagyta: Bere Károly   
                        Társulási Tanács elnöke 
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     Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142. 
 
 


J e l e n t é s 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 


a Képviselő-testület 2010. november 29-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testület a 71/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. határozatában a Tildy Zoltán 
Általános Iskolánál nyugdíjazás miatt létszámcsökkentést határozott meg, 
majd e határozatát megerősítette a 123/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozatával, 
amelyben konkrétan meghatározásra került az ütemezés időpontja. 
Jelentem, hogy a határozatról értesült az Általános Iskola és a Magyar 
Államkincstár, a szükséges munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 
Önkormányzati földterület haszonbérleti díjának mérséklésére irányuló 
kérelemben döntött a Képviselő-testület a 101/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
határozatában. 
Jelentem, hogy a haszonbérleti díj a határozatnak megfelelően lett megállapítva 
a kérelmező részére 
 
103/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület a töviskesi 
kútbekötő vezetéke által érintett önkormányzati ingatlanok vonatkozásában 
tulajdonosi hozzájárulását adta a vezetékek megépítéséhez azzal a feltétellel, 
hogy az érintett földterületekre kártalanítást kér, a földterületek forgalmi 
értékének 30 %-át. A Magyar Horizont Energia Kft., mint bányavállalkozó 
elfogadta az Önkormányzat kártalanítási összeg meghatározására vonatkozó 
feltételeit, az értékbecslés megtörtént, és a 124/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
határozatában egyetértett a kivitelezés megkezdésével. 
Jelentem, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szükséges megállapodás 
megkötése folyamatban van. 
 
Képviselő-testület a 106/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. határozatában közbeszerzési 
eljárás megindításáról döntött zöldterület gondozás feladatainak, 5 éves 
időtartamra történő szolgáltató kiválasztásával kapcsolatban, illetve a 127/2010. 
(X. 29.) Ökt. sz. határozatban döntött arról, hogy az eljárás lefolytatásával Dr. 
Varga Imre közbeszerzési tanácsadó legyen megbízva. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A 109/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. képviselő-testületi határozat alapján 
versenyeztetésre került az Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi villamos 
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energia biztosítása. 5 szolgáltató által benyújtott ajánlat közül az MVM Partner 
Zrt. ajánlata volt a legkedvezőbb (14,20 Ft/kWh energiaár), így a Képviselő-
testület a 131/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozata alapján ezzel a céggel javasolta 
a szerződéskötést. 
Jelentem, hogy a szerződéskötés a fentieknek megfelelően kerül lebonyolításra. 
 
112/2010. (X. 15.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület az alpolgármesterek 
választásának titkos szavazással történő lebonyolításához ad-hoc bizottságot 
hozott létre, akik a feladatukat ellátták az alakuló testületi ülésén. 
Mint az ismeretes, Bartis Mártont és Dr. Farkas Józsefet társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek választotta meg a Képviselő-testület a 113, 114/2010. (X. 
15.) Ökt. sz. határozatai alapján, és a 115, 116/2010. (X. 15.) Ökt. sz. testületi 
döntések alapján részükre tiszteletdíjat állapított meg. 
Jelentem, hogy a döntésekkel kapcsolatos személyügyi intézkedések 
megtörténtek. 
 
117., 118., 119/2010. (X. 15.) Ökt. sz. határozatokban Képviselő-testület 
megválasztotta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 
létrehozott Pénzügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az  
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökét és tagjait.  
Jelentem, hogy a döntésekről a bizottsági tagok értesültek. 
 
A 122/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület a polgármestert 
delegálta a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésébe. 
Jelentem, hogy az erről szóló határozat továbbítva lett a szegedi DARFÜ Kft. 
címére. 
 
A 125/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozata alapján Képviselő-testület elfogadta a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése által elfogadott Önköltség-számítási 
Szabályzat módosítását. 
Jelentem, hogy a döntésről szóló határozat a Vízművek Zrt. részére továbbítva 
lett. 
 
Kérem a jelentésem szíves elfogadását. 
 
Szeghalom, 2010. november 12. 
 
 


Tisztelettel: 
 


Macsári József 
polgármester 








6.számú melléklet 
Kockázatkezelési szabályzat 


 
 


A Városi Polgármesteri Hivatal a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 157. § -a alapján – 
figyelembe véve a PM kockázatkezelés kialakításához kiadott útmutatóját - a következők 
szerint szabályozza a kockázatkezelés rendjét. 


 
 


I. Általános rész 
 


1.1. A szabályzat célja 
 
A szabályzat célja, hogy meghatározásra kerüljenek a kockázatkezelés helyi szabályai, 
ezen belül: 


- a kockázatelemzés végzésének,  
- a kockázatkezelés rendszer működtetésének, továbbá 
- az objektív kockázatelemzési módszer alkalmazásának követelményei. 


 
 
A szabályzat célja továbbá az, hogy a kockázatkezelési eljárás során rögzítse: 


- a kockázat azonosítási,  
- a kockázat mérési, valamint 
- a kockázat kezelési feladatokat. 


 
A szerv a kockázatkezelés során  


- feltárja a kockázatot, másrészt 
- a kockázatok megelőzésére törekszik. 
 


 
1.2. A kockázat fogalma, tartalma 
 
Kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és 
események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv 
működését. 
 
Kockázatot jelentő elemek és események a következők lehetnek:  


- véletlenszerű esemény,  
- hiányos ismeret vagy információ,  
- ellenőrzési hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. 


 
A kockázat lényege, hogy az lényegi, jelentős befolyással legyen a szerv célkitűzéseire. 


 
 


A kockázatok között megkülönböztetünk: 
- eredendő kockázatot,  
- ellenőrzési kockázatot, valamint 
- maradandó kockázatot. 
 


Eredendő kockázat az a kockázat, amely a szabálytalanságok vagy a szervezeti célok 
megvalósítása során fellépő hibák előfordulásának kockázataként jelenik meg. 
 
Az ellenőrzési kockázat az a kockázat, amely az eredendő kockázathoz tartozó kockázati 
tényezők meg nem előzéséből, valamint a folyamatba épített belső ellenőrzés során fel 
nem tárt eredeti kockázatok körébe tartozó kockázatok előfordulásából származik. 


 







Maradandó kockázat, amely a megelőző és a folyamatba épített ellenőrzési eljárás 
végrehajtása után is fenn marad, amelynek kiküszöbölése nem célszerű, vagy nem 
lehetséges. (A tűréshatáron belül helyezkedik el.) 


 
 


1.3. A kockázat kezelési feladatok ellátója 
 
A kockázat kezelési feladatok ellátására ki kell jelölni a kockázat kezelési feladatok 
ellátóit. 
A kockázatkezelési feladatok konkrét ellátóit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A kockázat kezelésért felelős személyeknek más szabályozásban (lásd ellenőrzési 
nyomvonal) 
meg kell határozni, hogy milyen döntéseket lehet és kell hozniuk a kockázatok 
megszüntetése módjáról. 
A kockázat kezelés koordinátora a Hivatalban a jegyző, Ő hagyja jóvá a 
kockázatfelelősök döntéseit és ellenőrzi a végrehajtási folyamatot. 
 
 
1.4. A kockázatkezeléssel érintett területek (hatókör) 
 
A kockázatkezelésnek ki kell terjednie a szerv valamennyi tevékenységére, folyamatára. 
 
A szerv ellenőrzési nyomvonalában meghatározott vezetők, illetve a vezetők által 
meghatározott személyek felelőssége és kötelessége: 


- az éves költségvetési terv kialakítása,  
- a költségvetés végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, ennek során 


- a kockázati tényezők azonosítása,  
- a kockázatok bekövetkezte valószínűségének meghatározása,  
- a kockázatok mérése,  


- a beszámolás során a kockázatok ismételt áttekintése, a beszámolóban szereplő 
kockázatok azonosítása, a kockázatok semlegesítése. 


 
A szerv az 1. számú táblázatban meghatározott feladatellátói szinten köteles elkészíteni a 
területe célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok  


- elemzését 
- azonosítását,  
- értékelését, 
- kezelési módjának leírását. 


A kockázati tényezők azonosítását és elemzését, illetve évenkénti felülvizsgálatát a 
kockázatkezelésért felelős vezetőnek a szakterületén az ellenőrzési nyomvonal alapján 
szükséges elvégezni az elemi költségvetési keretek jóváhagyása után, nem tervezett 
feladatok esetében év közben, a feladatok felmerülésekor. A felelős vezető az elemzés 
során felméri, hogy mi jelenthet kockázatot az adott területen, s hogy az milyen 
mértékű. Ez alapján lehetséges a kockázatkezelési módok, a javasolt intézkedések 
meghatározása és megtétele. 
A kezelési módok leírása során rögzíteni kell, hogy az elemzés során meghatározott 
kockázatok milyen intézkedéseket igényelnek.  
 


II. A végrehajtás szabályai 
 
2.1. A kockázatkezelés általános szabályai 
 
A kockázatkezelési feladatok ellátása során a tevékenységet ellátónak figyelembe kell 
vennie a belső ellenőrzés ajánlásait, javaslatait. 
 
A kockázatok azonosítását követően törekednie kell olyan válaszlépések 
megfogalmazására, melyekkel a kockázatok csökkenthetők. Az intézkedések várható 
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hatásáról az intézkedések megtétele előtt felmérést, elemzést kell készíteni, s csak akkor 
szabad adott intézkedést végrehajtani, ha annak hatása valóban kedvező. 
 
Egyes, kiemelten nagy kockázattal járó terület előzetes, megelőző ellenőrzését is 
célszerű lehet elrendelni, melyre vonatkozó javaslatot a területért felelős vezető 
kezdeményezheti. A megelőző ellenőrzés eszköze lehet: 


- a folyamatos jelentéskérés,  
- az időszakos beszámoló kérés,  
- helyszíni vizsgálatok, vagy  
- konkrét belső ellenőrzési vizsgálat elvégzése. 


 
 
A kockázatkezelésben résztvevő vezetőknek szem előtt kell tartaniuk azt, hogy a 
kockázatok kezelésére legjobb eszköz a folyamatba épített ellenőrzés, melyet az 
ellenőrzési nyomvonal segít. A nyomvonal alapján lehet a legmegfelelőbb kockázat 
elemzési tevékenységet is ellátni. 
 
A kockázatkezelési tevékenységnek meg kell jelenniük 


- a döntés előkészítésnél,  
- a költségvetési tervezésnél,  
- a költségvetés végrehajtásánál, valamint 
- a beszámolásnál. 


 
 
2.2. A kockázatkezelés folyamata, lépései  
 
A kockázatkezelési tevékenység során az alábbi főbb munkafolyamatokat lehet 
elkülöníteni: 


- a kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása, 
- a kockázatok értékelése,  
- az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára), 
- a kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók meghatározása, azonosítása,  
- a kockázatokra adható válaszok megvalósításának mérlegelése, az intézkedések 
hatékonyságának áttekintése,  
- az intézkedések végrehajtása és felülvizsgálata. 


 
 
2.2.1. A kockázatok azonosítása  
 
A kockázatok beazonosításának folyamatához elengedhetetlen a szervezet 
célkitűzéseinek és tevékenységeinek, működési folyamatainak alapos ismerete, kezdve a 
legmagasabb szintű célokkal, lefelé egészen a napi működés céljainak szintjéig. 
 
 
A kockázatok azonosítása keretében gondoskodni kell arról, hogy a felszínre kerüljenek a 
szerv célkitűzéseit, feladatmegvalósítását veszélyeztető főbb kockázatok. 
A kockázat azonosítási folyamatot a szerv tevékenységének meghatározó jellege szerint 
kell végezni. A kockázat azonosítást az 1. számú mellékletben meghatározott 
személyeknek kell elvégezniük, akik e feladatuk ellátásába az erre a célra létrehozott 
munkacsoportot, testületet is bevonhatják. 
 
A kockázatok azonosítása alapvetően két módszerrel történhet: 


- kockázatvizsgálat,  
- kockázat önértékelés. 
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Kockázatazonosítás kockázatvizsgálattal 
 
A kockázatvizsgálat során egy kifejezetten erre a célra alakított munkacsoportot kell 
létrehozni,(akár szervezeten belüli, akár szervezeten kívüli tagokból), hogy felmérje a 
szervezet összes tevékenységének kapcsolatát a fő célkitűzéssel, és meghatározza a 
kapcsolódó kockázatokat. 
 
 A munkacsoport alapvető munkamódszere az érintett területek munkatársaival folytatott 
interjú, illetve a belső szabályzatok, eljárásrendek áttekintése. 
A kapott adatokat össze kell vetni, le kell vonni a következtetéseket, melyek alapján 
kialakítható a szervezet kockázati térképe. 
 
 
Kockázatazonosítás kockázat önértékeléssel 
 
A kockázatok önértékeléssel történő azonosítása során a szerv dolgozóinak aktívan részt 
kell venniük a tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatában. Ez lényegében két 
módon történhet: kérdőívek segítségével, vagy szakértők által irányított 
munkamegbeszélések során. 
 
A Hivatal a kockázatazonosítás során a kockázatvizsgálat módszerét alkalmazza. 
 
A kockázati kategóriák 
 
A kockázatok azonosítása megkönnyítése érdekében kockázati kategóriákat lehet 
alkalmazni. 
A kockázatokat a szerint is csoportosítani kell, hogy azok mely kockázati kategóriába 
tartoznak: 


- külső kockázatok: 
- gazdasági, 
- jogi (szabályozási),  
- politikai,  
- elemi csapás,  


- pénzügyi kockázatok: 
- költségvetési,  
- csalás, lopás 
- biztosítási, 


- tevékenységi kockázatok: 
- működési stratégiai,  
- működési,  
- információáramlási,  
 


- emberi erőforrás kockázatok: 
- személyzet létszámából fakadó, 
- személyzet képzettségéből fakadó. 


 
 
A kockázatok értékelésének keretei 
 
Ki kell alakítani a kockázati kategóriák besorolási kereteit, amelyeknél az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni: 


 az értékelés folyamata mind a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, mind 
azok hatását figyelembe vegye. 


 Az étékelés eredményeit olyan módon kell rögzíteni, hogy az megkönnyítse a 
kockázati prioritások meghatározását és a kockázatok folyamatos nyomon 
követését. 
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 Az értékelés során szét kell választani a még kezdeti, nem kezelt, és a 
beavatkozás után visszamaradt kockázatokat. 


Az értékelés formája egy 3*3-as kockázatkezelési kritérium mátrix, amelyben az 
alacsony –közepes -magas szinteket jelölünk meg. 
 
 
 
 


h
at


ás
 


m
ag


as
 


2 3 3 


kö
ze


p
es


  
 
1 
 
 


2 3 


S
ze


rv
ez


et
re


 


al
ac


so
n
y 


1 1 2 


alacsony közepes magas   
bekövetkezés valószínűsége  


 
 
A mátrix jobb felső részében a legjelentősebb szintű, a bal alsó részében a legkisebb 
szintű a kockázatok minősítése. A bal felső és a jobb alsó mezőben található kockázatok 
mérsékeltnek minősíthetők. 
 
2.2.2. A kockázatok értékelése 
 
A kockázatokat értékelésük előtt csoportosítani kell a szerint, hogy a kockázatok: 


- számszerűsíthetők, vagy 
- nem számszerűsíthetők. 


 
A számszerűsíthető kockázatok jellemzői, hogy számszakilag értékelhetők, értékük, 
mértékük pénzben kifejezhető. Ilyenek általában a pénzügyi kockázatok. 
 
A nem számszerűsíthető kockázatok jellemzői, hogy számszakilag nem értékelhetők 
egyértelműen, inkább csak szubjektív értékelésük lehetséges. Ilyen például a hírnév. 
 
A kockázatok értékelése három kategóriával történik: 


- alacsony, 
- közepes, illetve 
- magas. 


 
Kockázati prioritások 
 
A kockázatok értékelése után a szervezet számára legjelentősebb kockázatok tisztán 
láthatóvá válnak. Minél kevésbé elfogadható egy kockázati tényező bekövetkezése, annál 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a válaszlépések megtételére. A legmagasabb prioritású 
kockázati tényezőket folyamatosan kell figyelni és a szervezet magasabb vezetési 
szintjén kell foglalkozni velük. 
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2.2.3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés 
számára) 
 
Az elfogadható kockázati szint meghatározására azért van szükség, hogy megállapításra 
kerüljön egy olyan tűréshatár, ami alatt nem szükséges közvetlen intézkedés 
meghozatala, de az adott határt elérő és meghaladó kockázat esetén szükséges 
intézkedések, válaszlépések meghatározása. 
 
 
Az elfogadható kockázati szintek meghatározása 


- a számszerűsíthető kockázatoknál számszerűsítve,  
- a nem számszerűsíthető kockázatoknál szubjektív módon, előre meghatározott 
szempontok szerint történik. 


 
Az elfogadható kockázati szintek megállapítása minden esetben a feltárt kockázatok 
azonosítása és értékelése után, a kapott eredmények figyelembevételével történik. 
A kockázati szint meghatározásáért a jegyző felelős. 
 
 
A kockázatkezelés módjai 
 
Amennyiben a kockázat kezelésére kerül sor, az alábbi négy különböző típusú kontroll 
tevékenységen keresztül valósítható meg: 


 MEGELŐZŐ KONTROLLOK            
Ezek a kontrollok korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat 
lehetőségét. A szervezeten belül működő belső kontrollok többsége ebbe a 
kategóriába tartozik. Ilyen jellegű kontroll bizonyos feladatok szétválasztása, vagy 
egyes tevékenységek ellátására csak meghatározott személyek felhatalmazása. 


 KORREKCIÓS KONTROLLOK 
Ezek a kontrollok a kockázat következményeit korrigálják, úgyhogy megoldást 
nyújtanak a kár, vagy veszteség csökkentésére; olyan szerződési feltételek 
kikötése, amelyek védik a szervet esetleges veszteség esetén. Fontos eleme olyan 
eshetőségi tervek kidolgozása, amellyel a szervezet működésének folytonosságát 
tudja biztosítani negatív hatásokkal, veszteséggel járó esemény bekövetkezése 
esetén. 


 IRÁNYMUTATÓ KONTROLLOK 
Ezek a kontrollok egy bizonyos kívánt következmény elérését biztosítják. 
Általában egy tevékenység vagy tevékenységcsoport konkrét lépéseit, időbeni 
ütemezésüket tartalmazzák. Példái: eljárásrendek, előírások, vezetői utasítások. 


 FELDERÍTŐ KONTROLLOK 
Ezek a kontrollok azt a célt szolgálják, hogy fényt derítsenek olyan esetekre, 
amikor nem kívánt események következtek be. Mivel csak az esemény 
bekövetkezése után fejtik ki hatásukat, ezért csak abban az esetben 
használhatók, amennyiben lehetőség van a kár, vagy veszteség elfogadására. 


Bármelyik típusú kontrollt alkalmazza a szervezet, fontos, hogy az arányban legyen a 
kockázat mértékével. Általában elegendő, ha a kontrollok egy ésszerű biztosítékot 
szolgáltatnak arra, hogy a kockázat mértékét a szervezet tűréshatárán belülre szorítják. 
Minden kontroll tevékenységnek megvan a maga költsége és lényeges, hogy ezek ne 
haladják meg a kockázat bekövetkezésének megakadályozásából származó haszon 
mértékét. A kontrollok célja sokkal inkább a kockázat mértékének visszaszorítása, 
mintsem teljes megszüntetése. 
A jegyzőnek kockázatkezelési tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés 
ajánlásaira, javaslataira. 
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A javaslatok a költségvetési évre szóló tervek/célkitűzések megvalósítását akadályozó 
tényezők, kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések meghatározását segítik 
elő. 
 
 
 
 
2.2.4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók meghatározása, 
azonosítása 
 
Az azonosított, értékelt, az elfogadható kockázati szint szerint csoportosított 
kockázatokra a szervezetnek az alábbiak szerint kell reagálnia: 


1. az elfogadható kockázati szintet meghaladó kockázatoknál az alábbi sorrendben: 
- kockázatkezelést kell folytatni – de csak akkor, ha a kezelés nem jár 
aránytalanul nagy költséggel 
- a kockázatos tevékenységet be kell fejezni, illetve át kell alakítani, szervezni 
úgy, hogy az kisebb kockázattal, vagy kockázatkezeléssel kezelhető legyen,  
- a kockázatokat át kell adni – pl.: biztosítást kell kötni,  
- a kockázatot viselni kell – ha az előzőekben említett lehetőségek 
alkalmazására nincs mód. 


2. az elfogadható kockázati szinten, illetve az alatt lévő kockázatoknál az alábbi 
sorrendben: 


- vizsgálni kell a kockázatkezelés lehetőségét – a kockázatkezelést alkalmazni 
azonban csak akkor lehet, ha annak költségei alacsonyabbak, mint a kockázat 
viseléséé,  
- a kockázatokat át kell adni – pl.: biztosításkötéssel,  
- a kockázatokat viselni kell. 


A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a jegyző intézkedik a tevékenység 
ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés); folyamatos jelentést, vagy helyszíni vizsgálatot, 
vagy belső ellenőri vizsgálatot kér. 
 
2.2.5. A kockázatokra adható válaszok megvalósításának mérlegelése, az 
intézkedések hatékonyságának áttekintése 
 
A kockázatokra adható reakciók az előző pontban felsorolt fajtái alkalmazása csak akkor 
kerülhetnek, ha azok alkalmazásának eredményességéről, hatásairól, következményeiről 
előre tájékozódnak. 
Ennek érdekében mérlegelni kell, hogy egy-egy reakció milyen költség, illetve egyéb 
ráfordítással jár, s az a kockázatot mennyiben befolyásolja. A jegyző minden 
kockázatkezelési intézkedés kiadása előtt köteles a fentiekben leírt összevetést 
elvégezni, vagy elvégeztetni. 
Az egyes kockázatokról (különösen a jelentős anyagi kockázatot jelentő kockázatok 
esetében), a Hivatal vezetőjének utasítására kockázat-nyilvántartást kell készíteni.  
A nyilvántartásnak célja, hogy áttekinthető formában felsorolja a kockázatokkal 
kapcsolatos részletes információkat. A nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az 
tartalmazza legalább a 2. számú táblázatban meghatározott elemeket. 
A szervezet kockázati nyilvántartása alapján az intézkedést igénylő, illetve a magas 
kockázatúnak minősített kockázati tényezők értékelését, minősítésének változását 
nyomon lehet követni. 
A kockázat nyilvántartást a szervezeti egység vezetői készítik el, majd a pénzügyi 
irodavezető részére továbbítják, aki felel a megőrzésükért.  
 
2.2.6. Az intézkedések végrehajtása és felülvizsgálata 
 
A kockázatkezelés során végrehajtott intézkedéseket a továbbiak során is figyelembe kell 
venni, annak érdekében, hogy a szerv ellátandó feladatainak köre folyamatosan 
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bővüljön, illetve javuljon azok minősége. Az intézkedéseknek be kell kerülniük a 
mindennapi tevékenységbe. 
Az intézkedések meghozatalát követően ezért külön figyelmet kell szentelni arra is, hogy 
az intézkedések végrehajtását, a végrehajtás eredményességét és folyamatosságát is 
ellenőrizzék. 
A rendszeres felülvizsgálattal elkerülhető, hogy a kockázat a szerv belső, folyamatba 
épített belső ellenőrzési rendszerének hiányára visszavezethetően jelenjen meg újra, 
magas, illetve jelentős anyagi kockázatot képviselve. 
A kockázatelemzés folyamatos feladat. Az irodavezetők a változásokról legalább évente- 
a költségvetés előkészítési fázisában-tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak a Hivatal 
vezetője felé. A kockázati intézkedések folyamatos figyelemmel kisérése, a 
kockázatkezelési intézkedések státuszának és hatékonyságának vizsgálata a jegyző és a 
pénzügyi irodavezető állandó feladata. Szükség esetén javaslatot tesznek egyes 
tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 
 


III. Hatályba léptető és egyéb szabályok 
 


 
3.1. A kockázatkezelési folyamat megindítása 
 
A kockázatkezelési folyamat megindításáért és a kockázatkezelési rendszer 
fejlesztéséért, működtetéséért a jegyző tartozik felelősséggel. 
 
A kockázatkezelési folyamat megindításakor a Hivatal vezetőjének kötelessége: 


- a kockázatkezelési szabályzat megismertetése, 
- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről való 
tájékoztatás,  
- az ellenőrzési nyomvonalak rendszerének áttekintése. 


 
A jegyző által kijelölt kockázatkezelési felelősök a kockázatkezelési folyamat 
megindításában segítik a vezetői feladat ellátását, illetve aktívan, a szabályzatban 
foglaltak szerint részt vesznek a kockázatok azonosításában, értékelésében, a kockázatok 
kezelésében, nyilvántartásában. 
 
 
 
 
3.2. A kockázatkezelési szabályzat hatálya  
 
A kockázatkezelési szabályzat a szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével 
egyidejűleg lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 


 8







 
1. számú függelék 


 
 


A kockázatkezelési feladatok ellátói 
 
 
A szervnél a kockázatkezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek közreműködni 
(a felelősségi terület meghatározásával): 
 
 


Szervezet (szervezeti 
egység) 


Terület 
Közreműködő személy  


beosztása 
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezeti Iroda Aljegyző 
„ Szociális Iroda és 


Gyámhivatal 
Irodavezető 


„ Pénzügyi Iroda Irodavezető 
„ Műszaki Iroda Irodavezető 
„ Építésügyi Hivatal Hivatalvezető 
„ Okmányiroda Irodavezető 
Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde 


Petőfi úti Óvoda Vezető óvónő 


„ Fáy úti Óvoda Telepvezető óvónő 
„ Újtelepi Óvoda Telepvezető óvónő 
„ Bölcsőde Bölcsőde-vezető 
Városi Könyvtár könyvtár Igazgató 
Múzeum múzeum Igazgató 
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2. számú függelék 


 
 


Kockázat-nyilvántartás……………………………tevékenységre 
 
 
… számú kockázati tényező megnevezése: 
………………………………………………………….. 
 
Nyilvántartási adatai 
 
A kockázat értékelése  


 
 
 


A kockázat kezelési reakció (javasolt 
intézkedés) 


 
 
 
 


Az intézkedésért felelős személy(ek)  
 
 
 


A kockázattal kapcsolatos folyamatba 
épített ellenőrzés, eljárás pontja, jellemzői 


 
 
 
 


A szervezet folyamatba épített ellenőrzésen 
túli intézkedése 
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3. számú függelék 
 
 


A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok  
feladatkörök szerinti elkülönítése 


 
Feladatkörök megnevezése Pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok 


megnevezése    
1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése    
   1.1. Költségvetési terv    
         - költségvetési koncepció polgármeste


r 
jegyző Pénzügyi 


vezető, 
irodavezetők 


         - éves költségvetési terv polgármeste
r 


jegyző Irodavezető
k, 
intézmény-
vezetők 


         - az intézmény költségvetésének 
módosításai 


polgármeste
r 


jegyző Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


         - az intézményt érintő normatív állami 
           támogatások adatszolgáltatása  


polgármeste
r 


jegyző Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


   1.2. Kötelezettségvállalások polgármeste
r 


jegyző Intézmény-
vezetők 


   1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek    
         - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs 
           előzetes kötelezettségvállalási 
dokumentuma) 


polgármeste
r 


jegyző Irodavezető
k, 
intézmény-
vezetők 


         - értékesítések polgármeste
r 


jegyző Irodavezető
k, 
intézmény-
vezetők 


         - selejtezés  jegyző Irodavezető
k, 
intézmény-
vezetők 


2. Előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 
pénzügyi döntések szabályszerűségi és 
szabályozottsági szempontból történő 
jóváhagyása, ellenjegyzése 


   


    2.1.Költségvetési terv     
          - jóváhagyása Képviselő-


testület 
Pénzügyi 
bizottság 


Pénzügyi 
vezető 


          - előirányzat-felhasználási ütemterv Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


Iroda-
vezetők 


Pénzügyi 
ügyintéző 


          - likviditási terv Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


 Pénzügyi 
ügyintéző 


    2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése jegyző aljegyző Pénzügyi 







vezető 
    2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek 
           jóváhagyása, ellenjegyzése 


   


           - beszerzések, vásárlások (melyeknek 
nincs 
             előzetes kötelezettségvállalási  
             dokumentuma) 


polgármeste
r 


jegyző aljegyző 


           - értékesítések polgármeste
r 


jegyző aljegyző 


           - selejtezés polgármeste
r 


jegyző aljegyző 


3. Gazdasági események elszámolása Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


  


   3.1. Költségvetési előirányzatok könyvelése    
           - eredeti előirányzatok  Pénzügyi 


vezető, 
intézmény-
vezetők 


főkönyvelő Pénzügyi 
ügyintéző 


           - módosított előirányzatok Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


főkönyvelő Pénzügyi 
ügyintéző 


    3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


főkönyvelő Pénzügyi 
ügyintéző 


    3.3. Féléves beszámoló Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


főkönyvelő Pénzügyi 
ügyintéző 


    3.4. Éves beszámoló Pénzügyi 
vezető, 
intézmény-
vezetők 


főkönyvelő Pénzügyi 
ügyintéző 
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4.számú. függelék 
 


A belső szabályzatok listája és a felülvizsgálat rendje 
 
Belső szabályzatok megnevezése Felülvizsgálat 


időszakai,  
határnapjai 


Felülvizsgálat  
elvégzéséért felelős 


személy 
1. Tervezéshez kapcsolódó szabályozások   
Tervezési és beszámolási szabályzat   
Az intézmény közép és hosszú távú programja   
2. Tevékenységhez, működéshez kapcsolódó 
általános szabályozások  


  


Szervezeti és működési szabályzat részeként a 
következők 


  


- Ügyrend   
- Gazdálkodási ügyrend   
- Feladatellátás rendjének szabályozása   
Munkaügyi szabályok, pl.: Kollektív szerződés, 
közalkalmazott szabályzat stb. 


  


Tűzvédelmi szabályzat   
Munkavédelmi szabályzat   
3. Tevékenység pénzügyi-számviteli 
szabályozása 


  


Költségvetési rendelet részeként az intézményre 
vonatkozó  


  


- az előirányzat és felhasználási ütemterv   
Likviditási terv (az intézményre vonatkozóan)   
Vagyonrendelet intézményi gazdálkodásnál 
figyelembe veendő részei 


  


Az önálló és a részben önállóan gazdálkodó 
intézmény között a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendjére vonatkozó 
megállapodás 


  


Számviteli szabályzatgyűjtemény részeként a 
következők (önállóan gazdálkodó intézménynél 
teljes körűen) 


  


- Számviteli politika és egyéb fontosabb előírások   
- Pénztár és pénzkezelési szabályzat   
- Bizonylati szabályzat és bizonylati album   
- Bankszámlapénz kezelési szabályzat    
- Selejtezési és hasznosítási szabályzat   
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat   
- Pénzgazdálkodással kapcsolatos 
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás 
és érvényesítés hatásköri rendje 


  


- Eszközök és források értékelési szabályzata   
- Készletgazdálkodási szabályzat   
- Ha önköltség-számítási szabályzatra kötelezett, 
akkor: Önköltség-számítási szabályzat 


  


Számlarend részeként a következők   
- I. rész a főkönyvi számlák számlakapcsolatai   
- II. rész Egyéb szabályozási elemek további 
részeként a következők 
     - A főkönyvi számla és az analitikus  
     nyilvántartások tartalmára vonatkozó 
szabályok 


  







     - A számlarendben foglaltakat alátámasztó  
     bizonylati rend 
     - Az analitikus nyilvántartások formájának,  
     tartalmának és azok vezetésének módjára  
     vonatkozó szabályzat. 
- Analitika album   
3. Ellenőrzéshez kapcsolódó szabályok   
Belső ellenőrzési kézikönyv   
FEUVE szabályzata   
SZMSZ költségvetési ellenőrzés melléklete   
4. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó 
szabályzatok 


  


Vállalkozási szabályzat   
5. Speciális feladatellátáshoz, 
tevékenységhez kapcsolódó szabályozások 


  


- Ha van élelmezési tevékenység, akkor Élelmezési 
szabályzat,  


  


- Ha van a szervnél gépjármű, akkor: Gépjármű 
üzemeltetési szabályzat, 


  


6. A munkavállalókkal kapcsolatos 
szabályozások 


  


- Közalkalmazotti szabályzat   
- Kollektív szerződés   
- Szabályzat a munkavállalók szociális, jóléti, 
kulturális és egyéb juttatásairól 
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BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. SZEGHALOM VÁROS
"egyedi" csatornadíjainak meghatározása


 2011. év 


SZEGMENSEK EGYMÁS KÖZÖTTI ARÁNYÁNAK 
MEGHATÁROZÁS [ - ] 1 0,8


lakossági 276,00 40,00 2,00 318,00


hatósági 538,75 50,00 2,50 591,25


önkormányzati 431,00 50,00 2,50 483,50


8 331 661


19 331


97 484 668


309,80


MIND-
ÖSSZESEN


314 669


97 484 457


15 664 695


Csatornadíjak szegmentálásának kalkulációja       
[a lakossági díj meghatározásával]


lakossági szegmens


266 262


hatósági szegmens


29 076


309,80


9 007 745


önkor-          
mányzati szegmens


431,00538,75


5 988 744


T
el


ep
ül


és
 


Megnevezés


2011. évi számlázott szennyvíz-mennyiségek terve


2011. évre megajánlott egyedi csatornadíjak


ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA:


MÉRTÉK- 
EGYSÉG


[  m3 ]
309,80


SZ
E


G
H


A
L


O
M


 V
Á


R
O


S


[ Ft/m3 ]


[ ezer Ft ]


2011. évi szegmentált csatornadíjak


A szegmentált díjakból származó árbevétel nagysága:


[ Ft/m3 ]


[ Ft ]


Fogyasztástól 
függő         


csatornadíj


1. lépés -  A csatornadíjak meghatározása értékesítési irányok szerint


2. lépés -  A csatornadíjakba beépítésre kerülő többlet bérleti díj meghatározása


Szegmensek Szegmentált 
csatornadíj


Önkor-         
mányzati       
bérleti díj


Tervezett 
nyereség


82 487 968


276,00


73 488 312


Békéscsaba, 2010. november 2. Szeghalom_csatorna Közgazdasági Osztály





		Szeghalom_csatornadíj_szeg






BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT.


Szeghalom Város
IVÓVÍZDÍJAI


2011. év


III. kategória


Működési        
hányad


Minimum        
bérleti díj


Önkor-          
mányzati        
bérleti díj


Tervezett 
nyereség


[ Mh ] [ Bm ] [ Bö ] [ Tny ] [ Df ] 2009. évi 2010. évi 2011. évi


[ Ft/ m3 ] [ Ft/ m3 ] [ Ft/ m3 ] [ Ft/ m3 ]


lakossági III. 138,60 12,50 50,00 10,10 211,20 5,90 0,90 3,70 -20,30 201,40


hatósági III. 263,20 12,50 50,00 16,30 342,00 5,20 1,10 4,00 -20,30 332,00


önkormányzati III. 216,60 12,50 50,00 14,00 293,10 5,40 0,80 2,60 -20,30 281,60


*: Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3] :


A tábla használata:


1.


2.


Az önkormányzatok képviselő testülete, mint árhatóság, egyúttal a viziközmű vagyon tulajdonosa bérleti díjas szerződéses viszony esetén a Társaság díjjavaslatában


megajánlott minimum szintű bérleti díjon felül önkormányzati bérleti díjat is megállapíthat. Célszerű ezt a díjelemet legalább a 2010. évre kiajánlott önkormányzati


(többlet) bérleti díj (51,50 Ft/m3) + az építőipari ágazatra prognosztizált infláció növekedési % (4,0 %) szintjén tartani, ezért a 2011. évre javasolt önkormányzati


(többlet) bérleti díj összege: 53,60 Ft/m3, (optimális mértéke a települési rekonstrukciós munkák éves költségéhez igazodóan határozható meg).


Határozzuk meg a 2011. évi elfogadásra ajánlott "önkormányzati bérleti díj" összegét szegmensenként Ft/m3-ben (pl.: 53,60).


A szegmensenként meghatározott bérleti díj összegét írjuk be az F oszlop megfelelő ( 9. cella - lakossági szegmens, 11. cella - hatósági szegmnens, 
illetve 13. cella - önkormányzati szegmens) cellájába.


A megadott három érték beírása után a táblázat kiszámolja az Önök településén önkormányzati rendeletbe és kétoldalú megállapodásba foglalandó 2011. 
évben hatályos ivóvíz díjakat.


Kereszt-
finanszírozás 


összege


Szegmensek


2011. év


Fogyasztástól 
függő díj


Fogyasztástól 
függő díj 


(korrekció 
nélkül)


[ Ft/ m3 ]


Változatlan alapdíj miatti korrekció
K


at
eg


ór
iá


k


[ Ft/ m3 ]


Békéscsaba, 2010. november 2. Szeghalom_viz Közgazdasági Osztály





		III_kat_vízdíjak_alakulása






Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 


……/2010.(……) számú önkormányzati 
r e n d e l e t e 


(tervezet) 
 


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1997.(III.28.)sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 
módosításáról, kiegészítéséről:  
 
 


1.§ 
 
 
A rendelet 12.§-a. az alábbi (8),(9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
(8) Az önkormányzat - természetben nyújtott támogatás formájában – a 
költségvetésben meghatározott keret erejéig, szilárd tüzelésű kályhavásárlással 
támogathatja azt az (1) bekezdésben meghatározott szociálisan rászoruló 
családot, vagy egyedül élő személyt, akinek a téli fűtése más módon nem 
oldható meg. 
 
(9) Támogatásban az a szociálisan rászoruló család, vagy személy részesülhet, 
aki szerződésben vállalja, hogy az önkormányzat által megvásárolt kályha 
vételárát kamatmentesen visszafizeti, aminek havi törlesztő részlete nem lehet 
kevesebb havi 1.000,-Ft-nál.  
 
(10) A szociálisan rászoruló személy kérelmét a Szociális és egészségügyi 
bizottság bírálja el.  
 


2.§ 
 


Ez a rendelet 2010. december l-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Macsári József      dr.Oláh Ernő 
polgármester      címzetes főjegyző 
 
 

































 
 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


…/2010.(….) sz. ÖNKORMÁNYZATI 
rendelete 


 
a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen 


módosított 13/1998. (XII.22.)rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról. 


 
(Tervezet) 


 
1. § 
 


A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak: 


(1) A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 135.- Ft./db, (régi: 
130.- Ft/db) 


(2) Az összvonalas bérlet ára: 3.380.- Ft./db/hó ( régi:3.250.- Ft/db/hó) 
(3) A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 945.- Ft./db/hó (régi: 910.- Ft/db/hó) 
(4) Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 25 %-os ÁFA-t is 


tartalmazzák. 
 


2. § 
 


Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Macsári József      Dr. Oláh Ernő 
    polgármester     Címzetes főjegyző 
 
 
 








Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Szakértői vélemény 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 


intézményi  


Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: Korponai Sándor 
OSZJ száma: 010193-02 


 
2010. NOVEMBER 12. 


 
 
 
 







Tisztelt Képviselőtestület! 
Tisztelt Bizottság 


Tisztelt Polgármester és Jegyző Urak! 
 
 


 
Szeghalom Város, mint közoktatási intézményfenntartó a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola pedagógusainak egy csoportja részéről 2010. 09. 14-én  a 
fenntartóhoz eljuttatott beadványában jelzett ügyekben eljárva a 2010. 10. 12-én a megtartott 
egyeztetésről készített feljegyzés alapján meghatározott intézkedések végrehajtása részeként, 
a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója beterjesztette az 
intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait, fenntartói jóváhagyásra. 
 
Szeghalom Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől kapott megbízás alapján a fentiek 
figyelembe vételével készítettem el az alábbi összegző szakértői véleményezést a beterjesztett 
dokumentumról. 
 
A polgármesteri hivatalban szerzett információk szerint az intézmény által a képviselőtestület 
elé terjesztett dokumentum az előzetes formai ellenőrzéseknek megfelel. Az intézményi 
egyeztetéseket és legitimációs záradékokat tartalmazza.  
 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi változásának elkészítésekor a nevelőtestület szem 
előtt tartotta a jogforrásként használt a közoktatásról szóló törvényt és más a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló rendeleteket és azok módosításait.  
Általánosan megállapítható, hogy a beterjesztett dokumentum, fő változásai a 2010/2011-es 
tanév kezdetén meghozott intézményvezetői intézkedések következtében kialakult 
intézményvezetői munkamegosztást rögzíti. A vezetői munkamegosztásból következő 
átvezetések – (három kivétellel pl.: 10. oldalon a dokumentum elhelyezése) megtörténtek. 
Megbízásomnak nem volt feladata a szabályozás tételes tartalmi vizsgálata, de elvárás annak 
vizsgálata megtörténtek-e a szabályozások és a gyakorlati munkaformák összhangjának 
megteremtése. A személyes tapasztalatok és a dokumentum áttanulmányozása alapján 
megállapítható, hogy az intézmény által beterjesztett szövegváltozatban érvényesül az új 
munkafolyamatok gyakorlata.   
 
Összegzés 
Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a konkrét területek 
szabályozottságát, amelyekre való utalásokat, hivatkozásokat másik dokumentumban is 
jelölik. A három (PP, IMIP, SZMSZ) szabályozás nem lehet egymással ellentétes. Mivel itt 
most csak a Szervezeti és Működési Szabályzat került beterjesztésre, így csak az abban 
megfogalmazottakat vizsgáltuk, amely alapján a dokumentum elfogadását javaslom.    
 
A szabályozás alkalmazásához kitartást és eredményes munkát kívánok! 
 
 
 
Nagyrábé, 2010. november 12.                     
                                                                                    Korponai Sándor 
                                                                                  Közoktatási szakértő  
 





		Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

		Szakértői vélemény






Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
 
      Ügyiratszám: 174/2010/4. 
       
  


ELŐTERJESZTÉS  
A 2011-2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI    
TERV ÉS A 2011. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI  


TERV ELFOGADÁSÁHOZ 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 


 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. szabályozza a költségvetési 
szervek belső pénzügyi ellenőrzésének működtetési kötelezettségét. A 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) számú 
Kormányrendelet a belső ellenőrzés feladataként határozza meg a belső 
kontrollrendszerek kiépítése megfelelőségének, működése 
gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének elemzését, 
vizsgálatát és értékelését, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való 
gazdálkodás, a vagyon megóvásának és gyarapításának, az elszámolások 
megbízhatóságának vizsgálatát a pénzügyminiszter által közzétett 
módszertani útmutatók és irányelvek figyelembe vételével. 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzésének részletes szabályait és feladatait 
a módosított  
193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, valamint az előző jogszabályok 
figyelembe vételével a Társulás Belső Ellenőrzési Szervezetére és az 
Ellenőrzési Területekre vonatkozóan elkészített Belső ellenőrzési kézikönyv 
tartalmazza. 
 
A stratégiai terv az önkormányzatok alapfeladatainak, hosszú távú 
célkitűzéseinek figyelembe vételével, a lehetséges külső és belső kockázati 
tényezők alapján kockázatelemzésen alapul. 
 
A 2011. évi javasolt belső ellenőrzési terv összeállítása a felső vezetők 
igényeinek figyelembe vételével szintén kockázatelemzésen alapul, 
figyelemmel a jogszabály által a belső ellenőrzés feladataként meghatározott 
elvekre és feladatokra, melyek a következőkben összegezhetők: 
 







- A gazdálkodás szabályozottsága, jogszabályi megfelelősége. 
 
-    A költségvetési intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-


gazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és 
gazdasági rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására. 


 
-  A feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a 


bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a 
kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége 
biztosított-e. 


 
- A gazdálkodás szabályszerűsége és eredményessége megvalósul-e a 


tervezés, a költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során.  
 
- A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollrendszerek 


kiépítése, működtetése és szabályzatoknak való megfelelése megvalósul-
e.  
Működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége 
megfelelő-e. 
 


- Lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan 
megoldások időben történő feltárását, megelőzését.  


 
A kockázatelemzés általános szempontjai a következők voltak: 


- szabályok, feladatok összetettsége, nagysága, szervezeti változás 
- előző ellenőrzés óta eltelt idő 
- személyi feltételek: munkatársak felkészültsége, képzettség, gyakorlat, 


fluktuáció 
- összetettség (a folyamatoknak sok az egyéb folyamatokkal a határfelülete, 


sok szervezetet ölel fel, többféle rendszert alkalmaz) 
- korábban feltárt hibák, szabálytalanságok, újonnan alapított intézmény, 


szervezet. 
 
Kérem a mellékelt határozati javaslatban szereplő Stratégiai terv és a 2011. évi 
ellenőrzési terv elfogadását. 


 
Szeghalom, 2010. november 8. 


 
       Nagyné Kiss Éva 
       belső ellenőr 








Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás           Határozati javaslat! 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
 
           Ikt. szám: 174-12/2010/4. 
 


A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Szeghalom Város Önkormányzatára vonatkozó 
 2011. évi ellenőrzési terve  


 
 


 
Az ellenőrzés tárgya, célja. 
Vizsgált szerv megnevezése 


Kockázati 
tényezők 


Ellenőrizen-
dő időszak 


Szükséges 
ellenőrzési  
kapacitás 
(nap) 


Az 
ellenőrzések  
fajtája 


A belső el-
lenőrzés 
típusa 


Vizsgálatot 
végző 
szervezet 


Az ellenőr-
zések 
ütemezése 


 
1. Normatíva elszámolását 
megalapozó adatok 
ellenőrzése  
             


- Szeghalom 
- Péter András Gimná- 
  zium és Szigeti Endre 
  Szakképző Iskola 
-Tildy Zoltán Általános  
  Iskola, Alapfokú 
  Művészetoktatási   In- 


              tézmény és Egys. Ped. 
              Szakszolgálat 


       
 
 
 


 
Jogszabályi 
megfelelés.  
Jogosult 
támogatások 
igénybevétele. 
Jogosulatlan 
támogatás miatti 
visszafizetési 
kötelezettség, 
kamatfizetés. 
 
 
 
 
 
 
 


 
2010. év 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


14 
 
 


14 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
témavizsgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Szabályszerű-
ségi, pénz- 
ügyi ellen- 
őrzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Nagyné  
Kiss Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
I.n.év 
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2. Az Önkormányzat kintlévő- 
    ségeinekellenőrzése 
 


-  Szeghalom 
- Polgármesteri Hivatal 


 
 
 
3. Ellátmánykezelés. Bevételi, 
    kiadási nyilvántartások ve- 
    zetésének ellenőrzése az  
    Önkormányzat önállóan 
    működő intézményeinél 
 
      -     Szeghalom 
            - Napköziotthonos  
              Óvoda és Bölcsőde 
            - Nagy Miklós Városi 


        Könyvtár 
      - Múzeum 


 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
Jogszabályoknak 
és belső szabály-
zatoknak való 
megfelelés.  
Vagyonvédelem 
érvényesülése. 
 
 
A gazdálkodási 
jogkörök sza-
bályszerű gya-
korlása. 
Szabályok betar-
tása. Személyi 
felelősség érvé-
nyesülése. 
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4. Saját bevételek és normatív  
    támogatások felhasználásá- 
    nak szabályszerűsége 
 


- Szeghalom 
Önkormányzati Városi 
Tűzoltóság 


 


 
 
Saját bevételek-
re vonatkozó 
szabályozás. 
Szabályok érvé-
nyesítése. Saját 
bevételek gazda-
ságos felhaszná-
lása. 
Normatív támo-
gatások esetén 
jogszabályi 
megfelelés.  
Jogosult 
támogatások 
igénybevétele. 
Jogosulatlan 
támogatás miatti 
visszafizetési 
kötelezettség, 
kamatfizetés. 
Támogatások cél 
szerinti felhasz-
nálása. 
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ségi, pénz-
ügyi  ellen- 
őrzés 
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Szeghalom, 2010. november 3. 
 
               Nagyné Kiss Éva 
                                     belső ellenőr 








Szeghalom Város Önkormányzat 


Képviselő-testületének 


…./2010.(…/…..) számú önkormányzati 


rendelete  
(tervezet) 


A 2010.évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.23.) számú önkormányzati rendelet 


(továbbiakban: rendelet) módosításáról 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010.(II.23.) számú rendeletét az 


alábbiak szerint módosítja: 


 


1.§ 


A rendelet 3.§ (1),(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 


(1)A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi összesített 


költségvetésének  


 a./ bevételi főösszegét  2.696.995 ezer Ft-ban 


 b./ kiadási főösszegét  2.696.995 ezer Ft-ban 


állapítja meg. 


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  


 a./ bevételi főösszegét 2.696.386  ezer Ft-ban 


 b./ kiadási főösszegét  2.696.386  ezer Ft-ban 


állapítja meg. 


(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  


 a./ bevételi főösszege              609  ezer Ft, 


 b./ kiadási főösszege   609  ezer Ft. 


2.§ 


A rendelet 3.§ (4),(5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 


 (4) A Képviselő-testület az 3.§(1) bekezdés a./ pontjában meghatározott bevételi főösszeget 


az alábbi bontásban határozza meg: 


  aa./ Működési bevételek    1.917.193 ezer Ft 


  ab./ Felhalmozási bevételek         217.496 ezer Ft 


 Pénzforgalmi bevételek összesen:   2.134.689 ezer Ft 


 ac./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     


       (pénzforgalom nélküli bevétel)      362.306 ezer Ft 


 ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel      200.000 ezer Ft 







 Finanszírozási bevételek összesen:      562.306 ezer Ft 


 Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási)  
 mindösszesen:      2.696.995 ezer Ft 


 


(5) A Képviselő-testület az 3.§(1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási főösszeget az 


alábbi bontásban állapítja meg: 


  ba./ Működési kiadások    2.019.268 ezer Ft 


  bb./ Felhalmozási kiadások         677.727 ezer Ft 


 Pénzforgalmi kiadások összesen:   2.696.995 ezer Ft 


 (6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési kiadások 


különbözeteként keletkezett 102.075 ezer Ft működési hiányt az előző évi működési  célú 


pénzmaradványból finanszírozza. 


3.§ 


A rendelet 3./A.§.-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 


3./A.§. 


(1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások 


különbözeteként keletkezett 460.231 ezer Ft felhalmozási hiányt 250.194 ezer Ft mértékben 


az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelből 


és 10.037 eFt intézményi működési bevételből finanszírozza. 


 


(2) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben foglaltaknak 


megfelelően 164.164 eFt-ban határozza meg, 


ebből:    a.) általános tartalék     13.117 ezer Ft 


    b.) felhalmozási céltartalék    151.047 ezer Ft 


    melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő: 


ba.) Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT) 


bb.)Várhelyi ifjúsági tábor felújítása 


bc.)Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése 


bd.)Általános Iskola régi szárnyának felújítása 


be.)Petőfi utca útburkolatának felújítása 


bf.)Idősek Otthona (bentlakásos rész) tűzjelző berendezés létesítése 


 


(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 


mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel e rendelet  4.számú mellékletében 


foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja el. 







4. § 


 A rendelet 4.§.(1) és (2) bekezdésében meghatározott 1. és 2. számú mellékletek helyébe e 


rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek. 


5. § 


A rendelet 5.§.-ban meghatározott 3.,5, 9. számú és „Tájékoztató adatok V.” mellékletek 


helyébe az e rendeletben meghatározott 3.,5, 9.számú és „Tájékoztató adatok V.” számú 


mellékletek lépnek. 


6. § 


A rendelet 9.§-ban meghatározott „Tájékozató adatok III.” melléklet helyébe az e rendeletben 


meghatározott Tájékoztató adatok III. melléklet lép. 


 7. § 


Ez a rendelet 2010. december 1-én lép hatályba. 


 


 


 


 


 


Macsári József     Dr.Oláh Ernő 


polgármester      címzetes főjegyző 








Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottságának 


Elnökétől 
 
 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Bizottsága  2010. november 22-én (hétfőn) 15.00 órai  
kezdettel  bizottsági ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozó terme (Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. sz.) 
 
Napirend:  


- 2010. november 29-i képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek 
véleményezése 


- B e j e l e n t é s e k 
 


 
Kérem, hogy a bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2010. november 12. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


Hegyesi Zsuzsanna sk. 
Pénzügyi Bizottság elnöke 


 






1.mell Mérleg

		Ssz.		Megnevezés		Előirányzat

		B E V É T E L E K

		I.		Intézményi működési bevételek		91,111

				-ebből felhalm.jellegű bérleti díj ÁFA-ja		8,000

		II.		Helyi adók

		1.		- építményadó		17,000

		2.		- idegenforgalmi adó		1,000

		3.		- iparűzési adó		210,000

		II.		Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.:		228,000

		III.		Átengedett központi adók

				Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része

		1.		SZJA 8 %-a		83,501

		2.		SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff.		188,159

		3.		Gépjárműadó		85,000

		III.		Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.:		356,660

		IV.		Egyéb sajátos bevételek

		1.		Önk.lakások lakbérbevétele		10,500

		2.		Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.		7,000

		IV.		Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen:		17,500

				Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:		693,271

		V.		Felhalmozási bevételek

		1.		Földterület értékesítése		0

		2.		Ingatlan (telek) értékesítése		28,000

		3.		Gép, berendezés értékesítése		0

		4.		Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű bérleti díj)		32,000

		5.		Önk.lakások értékesítése		0

		V.		Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:		60,000

		VI.		Önkormányzat költségvetési támogatása

		1.		Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött		19,528

		2.		Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött		548,608

		3.		Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.)		3,600

		4.		Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához		312,100

		5.		Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám.		227,732

		6.		Központosított támogatások(közműfejl.,keresetkieg.)		57,740

		7.		TErületi KIegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás		13,998

		8.		CÉljell.DEcentralizált támogatás.		10,111

		9.		Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása		0

		10.		Vis maior tartalékból kapott támogatás		0

		11.		LEghátrányosabb KIstérség támogatása		47,673

		12.		Egyéb központi támogatás(bölcsőde felúj.), TEUT		33,223

		VI.		Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.:		1,274,313

		VII.		Működési célú,támogatásértékű bevételek

		1.		Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől, társulástól		20,640

		2.		Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól		8,352

		3.		Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól		22,469

		4		Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól		13,555

		VII.		Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.:		65,016

		VIII.		Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek

		1.		Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől		16,353

		2.		Felújítási.c.pe.átv.társulástól		20,138

		VIII.		Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:		36,491

		IX.		Működési célú pénzeszköz átvétel

		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		598

		IX.		Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:		598

		X.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

		1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól		3,000

		X.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.:		3,000

		XI.		Visszatérülések összesen:		2,000

		XII.		Hitelek

		1.		Működési célú hitel

		2.		Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel		200,000

		XII.		Hitelek összesen:		200,000

		XIII.		Előző évi pénzmaradvány

		1.		Működési célú pénzmaradvány		112,112

		2.		Felhalmozási célú pénzmaradvány		250,194

		XIII.		Előző évi pénzmaradvány összesen:		362,306

				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-X.-ig)		2,696,995

				BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

				Felhasználás szerint:

		1.		Működési bevételek		2,029,305

		2.		Felhalmozási bevételek		667,690

				Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		2,696,995

				Forrás szerint

		1.		Saját bevétel		398,611

		2.		Állami forrás		1,630,973

		3.		Átvett pénzeszközök		105,105

		4.		Hitel		200,000

		5.		Pénzmaradvány		362,306

				Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		2,696,995

		Ssz.		Megnevezés		Előirányzat

		K I A D Á S O K

		I.		Működési kiadások

		1.		Személyi juttatások		998,107

		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		256,708

		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzb.juttatása		474,392

		4.		Szociálpolitikai juttatások		256,676

		5.		Pénzeszközök átadása		20,268

		I.		Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:		2,006,151

		II.		Felhalmozási kiadások

		1.		Felújítási kiadások		418,454

		2.		Beruházási kiadások		82,826

		3.		Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése		5,600

		4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		13,800

		II.		Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:		520,680

		III.		Tartalékok

		1.		Általános tartalék		13,117

		2.		Felhalmozási céltartalék		151,047

		III.		Tartalékok /1-2-ig/ összesen:		164,164

		IV.		Hitelek visszafizetése

		1.		Működési hitel visszafizetése		0

		2.		Felhalmozási hitel visszafizetése		0

		IV.		Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen:		0

		V.		Adott kölcsönök		6,000

				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		2,696,995

				KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

				Felhasználás szerint:

		1.		Működési célra		2,006,151

		2.		Felhalmozási célra		526,680

		3.		Tartalékok		164,164

				Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:		2,696,995



&LSzeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/&R1.melléklet
adat: eFt



2.mell. Intézm.bevételek

		Cím		Intézmény		Működési + helyi adóbev.		Átengedett bevétel		Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)		Állami hj.és támogatás		Működési célú tám.ért.be-vétel		Felhalm.-ra átvett p.e.		Kölcsön  visszatérü-lés		Előző évi műk.c.pénzmaradvány		Előző évi felh.c.pénzmaradvány		Felhalmo-zási hitel		Összesen*

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

		1.		Polgármesteri Hivatal		262,348		356,660		212,496		1,166,308		55,677		3,000		2,000		47,065		245,061		200,000		2,550,615

		2.		Péter A.Gimn. és SZESZI		5,297		0		0		0		0		0		0		13,518		5,133		0		23,948

		3.		Általános és Alapfokű Műv. Isk.		45,133		0		0		0		9,066		0		0		12,447		0		0		66,646

		4.		Városi Tűzoltópa-rancsnokság		3,063		0		0		0		0		0		0		37,832		0		0		40,895

		5.		Műv.- Sport és Szab.idő Központ		12,200		0		0		0		0		0		0		1,101		0		0		13,301

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

		6.		Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		0		0		0		0		262		0		0		0		0		0		262

		7.		Nagy Miklós Városi Könyvtár		535		0		0		0		0		0		0		150		0		0		685

		8.		Sárréti Múzeum		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35

		ÖNKORM. ÖSSZESEN				328,612		356,660		212,496		1,166,308		65,005		3,000		2,000		112,112		250,194		200,000		2,696,386

				* CKÖ nélkül



&L&"Arial,Félkövér dőlt"Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének bevételei&R2.sz.melléklet
adatok: eFt



3.mell.intézm.kiadások

		Cím		Intézmény		Személyi juttatások		M.adói járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt. *		Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e.		Társ.és szoc.pol.kia-dások		Felhalmo-zási kiadás+ ÁFA befiz.		Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.		Kölcsön nyújtás		Általános tartalék		Felhalmozási  tartalék		Összesen*

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

		1.		Polgármesteri Hivatal		320,265		75,891		220,875		20,268		256,676		455,735		13,800		6,000		12,974		151,047		1,533,530

		2.		Péter A.Gimn. és SZESZI		178,102		47,981		36,837		0		0		5,134				0		0		0		268,054

		3.		Általános és Alapfokű Műv. Isk.		209,624		55,344		129,106		0		0		1,911				0		0		0		395,985

		4.		Városi Tűzoltópa-rancsnokság		176,011		47,541		42,674		0		0		9,188				0		0		0		275,414

		5.		Műv.- Sport és Szab.idő Központ		16,562		4,096		23,859		0		0		0				0		0		0		44,517

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

		6.		Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		82,291		21,777		14,090		0		0		34,813				0		0		0		152,971

		7.		Nagy Miklós Városi Könyvtár		8,818		2,386		4,639		0		0		0				0		0		0		15,843

		8.		Sárréti Múzeum		6,434		1,692		1,846		0		0		100				0		0		0		10,072

		ÖNKORM. ÖSSZESEN				998,107		256,708		473,926		20,268		256,676		506,880		13,800		6,000		12,974		151,047		2,696,386

				* CKÖ nélkül



&L&"Arial,Félkövér dőlt"Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének kiadásai&R3.sz.melléklet
adatok: eFt



4.mell.

		M Ű K Ö D É S I    C É L Ú

				BEVÉTELEK								KIADÁSOK

		1.		Intézményi működési bevétel + helyi adók		328,611				1.		Személyi juttatások		998,107

		2.		Önkormányzatnak átengedett ~		356,660				2.		Munkaadókat terhelő járulékok		256,708

		3.		Normatív állami tám. és hozzájárulások		1,166,308				3.		Dologi és egyéb folyó ~		474,392

		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel		65,614				4.		Pénzeszk.átadás		20,268

		5.		Előző évi műk.célú pénzmaradv igénybevét.		112,112				5.		Társadalom és szoc.pol. ~		256,676

										6.		Általános tartalék		13,117

				ÖSSZESEN:		2,029,305						ÖSSZESEN:		2,019,268

		F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú

				BEVÉTELEK								KIADÁSOK

		1.		Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele		8,000				1.		Beruházások		82,826

		2.		Ingatlanértékesítés		28,000				2.		Felújítások		418,454

		3.		Egyéb felhalm. bevétel – Vízmű bérleti díj		32,000				3.		Felh.célú pe.átadás		13,800

		4.		Pályázati források		105,005				4.		Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése		5,600

		5.		Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek		36,491				5.		Adott kölcsönök		6,000

		6.		Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel		3,000				6.		Felhalmozási céltartalék		151,047

		7.		Közműfejl.támogatás		3,000

		8.		Kölcsön visszatérülés		2,000

		9.		Felhalmozási célú hitel		200,000

		10.		Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevét.		250,194

				ÖSSZESEN:		667,690						ÖSSZESEN:		677,727

				MINDÖSSZESEN:		2,696,995						MINDÖSSZESEN:		2,696,995



&L&"Arial,Félkövér dőlt"A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege&R4.sz.melléklet
adatok: eFt



5.mell.

		Szakfeladat		Megnevezés		Személyi juttatások		Munkaadói járulék		Dologi és egyéb kiadások		Összesen

		021000		Erdészeti, egyéb erdőgazd. tevékenység		0		0		145		145

		360000		Víztermelés,-kezelés,-ellátás		0		0		4,646		4,646

		370000		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0		0		563		563

		381104		Hulladékgyűjtés, szállítás		2,123		531		377		3,031

		522110		Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása		0		0		13,074		13,074

		552001		Üdültetés		0		0		305		305

		682001		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0		0		7,369		7,369

		682002		Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbead.		0		0		11,937		11,937

		811000		Építmények üzemeltetése		0		0		0		0

		812900		Egyéb takarítás		1,098		275		20		1,393

		813000		Zöldterület kezelése		0		0		11,913		11,913

		842112-1		Önkormányzati jogalkotás		16,093		4,394		0		20,487

		841114		Országgyűlési képv.választás		1,170		297		783		2,250

		841115		Helyi önk.képviselő választás		0		0		175		175

		841126-00		Igazgatás		125,568		32,008		79,019		236,595

		841126-01		Okmányiroda		12,553		3,155		4,808		20,516

		841126-02		Gyámügyi igazgatás		5,760		1,445		4,503		11,708

		841126-03		Iskolatej program		0		0		1,375		1,375

		841126-04		Egészségügyi ellátás egyéb feladatai		0		0		2,625		2,625

		841129		Pénzügyi igazgatás		0		0		0		0

		841133		Adóügyi igazgatás		9,062		2,282		5,702		17,046

		841325		Építésügyi igazgatás		6,117		1,486		1,506		9,109

		841402		Közvilágítási feladatok		0		0		23,624		23,624

		841403		Városgazdálkodás		0		0		23,828		23,828

		842421		Közterület rendjének fenntartása		2,243		564		39		2,846

		842531		Polgári védelem ágazati feladatai		0		0		1,038		1,038

		842541		Ár-és belvízvédekezés		0		0		5,086		5,086

		862301		Fogorvosi ellátás		3,946		901		3,321		8,168

		869041		Családvédelem		9,796		2,564		1,548		13,908

		869042		Iskolaegészségügyi feladatok		0		0		6,013		6,013

		882115		Ápolási díj alanyi jogon		0		7,346		0		7,346

		890441		Közcélú foglalkoztatás		111,483		15,065		3,870		130,418

		890442		Kőzhasznú foglalkoztatás		13,253		3,578		50		16,881

		900400		Városi kulturális és sportrendezvények		0		0		7,213		7,213

				ÖSSZESEN:		320,265		75,891		226,475		622,631



&L&"Arial,Félkövér dőlt"A Városi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai, 2010.&R5.sz.melléklet
adatok: eFt



9.mell.

		2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék

						Kiadások megoszlása

		Intézmény		Kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Pézeszköz átadás		Kölcsönnyújtás		Céltart.

		Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		Fűtéskorszerűsítés				16,843

		Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		Bölcsődefejújítás				17,970

		Polgármesteri Hivatal		Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj.				7,121

		Polgármesteri Hivatal		Eü-i alapellátás belső felújítása				23,030

		Polgármesteri Hivatal		Útburkolatok felújítása (4 út)		26,864		0

		Polgármesteri Hivatal		Összekötő járdák felújítása				9,700

		Polgármesteri Hivatal		Egyéb járdarekonstrukció				4,633

		Polgármesteri Hivatal		Figyelőkutak		1,450

		Polgármesteri Hivatal		Rendezési terv felülvizsgálat		1,500

		Polgármesteri Hivatal		Erdőfelújítás				1,000

		Polgármesteri Hivatal		Közműfejlesztési hozzájárulás						3,000

		Polgármesteri Hivatal		Diplomások letelepedési tám.						400

		Polgármesteri Hivatal		Gondozási Központ tűzriasztó						3,198

		Polgármesteri Hivatal		Otthonteremtési támogatás						4,252

		Polgármesteri Hivatal		DARFT ivóvízminőség jav.prg.						2,000

		Polgármesteri Hivatal		DAREH fejlesztési hozzájárulás						950

		Polgármesteri Hivatal		Informatikai fejlesztés		3,750

		Polgármesteri Hivatal		Gyarmatoldali temető útfelúj.				5,958

		Polgármesteri Hivatal		Somogyi-Bacsó B.utcák burk.felúj.				29,565

		Polgármesteri Hivatal		Kinizsi u-i hiányzó közvilágítás kiép.		11,760

		Polgármesteri Hivatal		Turisztikai táblák létesítése		3,915

		Polgármesteri Hivatal		ÁROP szervezet-fejlesztés		760

		Polgármesteri Hivatal		Ivóvíz rendszer rekonstrukció				10,000

		Polgármesteri Hivatal		Szennyvíz rendszer rekonstrukció				20,800

		Polgármesteri Hivatal		Hulladékgazdálkodási terv		1,500

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum				110,779

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- Műv.Központ				5,125

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- Tűzoltóság				4,000

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- Terek felújítása				147,428

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- ESZA+pr.manag.		14,143

		Polgármesteri Hivatal		Hunyadi u.csapadék csatorna felúj.				1,500

		Polgármesteri Hivatal		Szivattyútelepek felújítása				500

		Polgármesteri Hivatal		Bérlakások felújítása				2,500

		PAG-SZESZI - pénzmaradványból				5,134

		Tűzoltóság - pénzmaradványból				8,125

		Ált.Iskola - saját hatáskörben				1,911

		MÁK ktgv.egyeztetés				1		1

		Sárréti Múzeum		Eszközbeszerzés		100

		Polgármesteri Hivatal		Békés Manifeszt Kft. Törzstőke jegyzés		250

		Polgármesteri Hivatal		Gondozási Központ tűzriasztó		600

						Kiadások megoszlása

		Intézmény		Kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Pézeszköz átadás		Kölcsönnyújtás		Céltart.

		Tűzoltóság		Eszközbeszerzés		1,063

		Polgármesteri Hivatal		Pénzmaradvány felhasználás										110,554

		Polgármesteri Hivatal		Munkáltatói kölcsön és helyi támog.								6,000

		Polgármesteri Hivatal		DARFT szeleskerti csatorna rekonstr.										9,973

		Polgármesteri Hivatal		Várhelyi tábor felújítása-FVM										6,000

		Polgármesteri Hivatal		Bölcsődék infrastruktúrális fejlesztése										5,000

		Polgármesteri Hivatal		DARFT Petőfi u. burkolatfelújítás										9,520

		Polgármesteri Hivatal		Senhsi pályázat- LEADER										10,000

		Összesen:				82,826		418,454		13,800		6,000		151,047

		Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés:				5,600

		Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:				677,727



&R9.sz.melléklet
adatok: eFt

&C&P/&N.oldal



Táj.adat III.

						Megnevezés		Előirányzat		Ebből : központi forrás

		I.		1.		Kulturális és sporttámogatás		13,000

				2.		Nem önk.többs.tul. átadott p.e./Körös Volán/		437

				3.		Más önk-i ktgv.szervnek /MÁV közmunka/		1,456

				4.		DAREH működési hozzájárulás		415

				5.		Többcélú Társulásnak		2,000

				6.		Újszülöttek támogatása		975

				7.		Polgárőrség támogatása		500

				8.		Kulturális és szakemberképzési támogatás		138

				9.		Támogatás képviselői tiszteletdíjból		347

				10.		Saját hatáskörű polgármesteri támogatás		1,000

		I.				Működési célú p.e.átadás és támogatás		20,268

		II.		1.		Lakossági közműfejlesztési támogatás		3,000		3,000

				2.		Más önk-i ktgv.szervnek /DARFT ivóvíz prg./		2,000

				3.		Gondozási Központ beruházás/felújításhoz		3,198

				4.		Otthonteremtési támogatás		4,252		4,252

				5.		DAREH fejlesztési célú p.eszköz átadás		950

				6.		Diplomások letelepedési támogatása		400

		II.				Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás		13,800

		III.		1.		Helyi támogatás		5,000

				2.		Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne		1,000

		III.				Kölcsönnyújtás		6,000

		MINDÖSSZESEN :						40,068		7,252



&L&"Arial,Félkövér dőlt"Támogatások, átadott pénzeszközök, 2010.&RTájékoztató adatok III.
adatok: eFt



Táj.adat.V.

		2010. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG

										adat: ezer Ft-ban

				BEVÉTELEK						KIADÁSOK

		1.		Ingatlanértékesítés		28,000		1.		Óvoda fűtéskorszerűsítés		16,843

		2.		Egyéb felhalmozás bevétel – Vízmű bérleti díj		32,000		2.		Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás		7,121

		3.		Pályázati források		105,005		3.		Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása		23,030

		4.		Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek		36,491		4.		Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./		26,864

		5.		Központosított támogatás (közműfejl.hj. 15%)		3,000		5.		Összekötő járdák felújítása		10,333

		6.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3,000		6.		Egyéb járdarekonstrukció		4,000

		7.		Kölcsönök visszatérülése		2,000		7.		Figyelőkutak		1,450

		8.		Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele		8,000		8.		Rendezési terv felülvizsgálata		1,500

		9.		Felhalmozási célú hitel		200,000		9.		Erdőfelújítás		1,000

		10.		Felhalmozási célú pénzmaradvány		250,194		10.		Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal		3,750

		11.		Intézményi működési bevételből		10,037		11.		Gyarmatoldali temető útfelújítás		5,958

								12.		Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása		29,565

								13.		Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése		11,760

								14.		Turisztikai táblák létesítése		3,915

								15.		ÁROP szervezetfejlesztés		760

								16.		Ivóvízrendszer rekonstrukció		10,000

								17.		Szennyvízrendszer rekonstrukció		20,800

								18.		PAG-SZESZI pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz		5,134

								19.		Tűzoltóság pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz		8,125

								20.		Általános Iskola - beruházás saját hatáskörű ei.módosítás alapján		1,911

								21.		Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat		1,500

								22.		Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás		110,779

								23.		Városközp.rekonstrukció – Műv.Kp.áttrium udvar felújítása		5,125

								24.		Városközp.rekonstrukció – Tűzoltóság felújítása		4,000

								25.		Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelő rendszer		147,428

								26.		Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management		14,143

								27.		Hunyadi u.csapadékcsatorna felújítás		1,500

								28.		Szivattyútelepek felújítása		500

								29.		Bölcsődefelújítás		17,970

								30.		Gondozási Központ tűzvédelmi berendezéshez		600

								31.		Részesedés vásárlás (Békés Manifeszt Kft.)		250

								32.		Bérlakások felújítása		2,500

								33.		Eszözbeszerzés – Múzeum		100

								34.		Eszözbeszerzés – Tűzoltóság		1,063

								35.		Felhalmozási céltartalék		151,047

								36.		Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés		5,600

								37.		Felhalmozási kölcsön

										- helyi támogatás		5,000

										- munkáltatói támogatás		1,000

								38.		Pénzeszköz átadás

										- közműfejlesztési hozzájárulás		3,000

										- diplomások letelepedési támogatása		400

										- Gondozási Központnak felújításhoz, önerőként		3,198

										- Otthonteremtési támogatás		4,252

										- DARFT ivóvízminőség javító program		2,000

										- DAREH fejlesztési hozzájárulás		950

								39.		MÁK ktg.vetés egyeztetés		2

				ÖSSZESEN:		677,727				ÖSSZESEN:		677,727



&RTájékoztató adatok V.
adatok: eFt

&C&P/&N.oldal






 
Határozati javaslat: 


  
Szeghalom Város Önkormányzata a Művelődési, Sport-és Szabadidő 
Központ – a határozati javaslat mellékletét képező -Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja. 
 
 
Határdió: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 






Önkorm.bevétel

		ssz		Ikt.szám dátum		Megnevezés		Intézményi műk.bevételek, helyi adók		SZJA,kiegészítés,gépjárműadó		Egyéb sajátos bevételek		Felhalmozási bevételek		Normatív, kötött- állami támogatás		Céljellegű,          fejlesztési,LEKI támogatás		Központo-sított, TEKI központi támogatás		Működési célú támog. értékű bev.		Felhalm.célú támog. értékű bev.		Működési c. p.eszk. átvétel		Felhalm. c. p.eszk átvétel		Kölcsön visszatérülés  értékpapír		Pénz-    maradvány		Bevételek mindösszesen		Finanszírozás bevételei

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT						315,669		360,035		17,500		60,000		1,108,646		55,748		41,112		49,727		21,610		0		3,000		2,000		190,741		2,225,788		200,000

						MÁK költségvetés egyeztetése		1		0		0		0		0		-55,748		-38,112		800		93,060		0		0		0		0		1

				2/2010.(III.10.)		CKÖ költségvetés																566												566

		1		176-4/2010		kereset-kiegészítés december														1,686														1,686

		2.-3.		176-7,12/2010		kereset-kiegészítés január-március														40071														40,071

		2.-3.		176-7/2010		kereset-kiegészítés január OEP																1,084												1,084

		4.		176-14/2010		Bölcsőde felújítási pályázat														17,970														17,970

		5.		LEKI4.2010.04.21		Dózsa u. iskola burkolat felújítás												5,424						-5,424										0

		8.		6/2010(V.3.) rend.		pénzmaradvány jóváhagyása(zárszámadás)																										116,094		116,094

		9.		0400012/05-28		CÉDE támogatás												10,111						-9,345										766

		10.		176-11/2010		Kistérségi Társulástól átvett p.eszk.																601												601

						Intézményi módosítások																												0

		8.		6/2010.(V.03.) rendelet		Könyvtár                    pénzmaradvány																										150		150

				6/2010.(V.03.) rendelet		Művelődési Kp.         pénzmaradvány																										1,101		1,101

				6/2010.(V.03.) rendelet		PAG-SZESZI            pénzmaradvány																										6,879		6,879

				6/2010(V.03.)rendlet		Tűzoltóság               pénzmaradvány																										37,832		37,832

				30-Apr		Általános IskolaSaját hatáskörű módosítás		720														714												1,434

				6/2010.(V.03.) rendelet		pénzmaradvány																										6,193		6,193

				31-May		saját hatáskörű módosítás		207																										207

						I. ütem előirányzat mód. összesen		928		0		0		0		0		-40,213		21,615		3,765		78,291		0		0		0		168,249		232,635		0

		MINDÖSSZESEN:						316,597		360,035		17,500		60,000		1,108,646		15,535		62,727		53,492		99,901		0		3,000		2,000		358,990		2,458,423		200,000

		11.		5/278		pénzmaradvány igénybevétel																										3,316		3,316

		12.		9233/2010		OEP kereset-kiegészítés módosítás														435		-435												0

		15.		03/221-167		Országgyűlési választás																2,075												2,075

		19.		176-19/2010		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás														175														175

		21.		176-20/2010		Óvodáztatási támogatás														280		-280												0

		22.		176-18/2010		Esélyegyenlőségi és Új Tudás program														4,233														4,233

		23.		176-31		Nyári gyermekétkeztetés														2,957														2,957

		24.		040004509L		LEKI 3. Turisztikai táblák pályázat												3,321						-3,362										-41

		25.		400022		LEKI 2. Táncics Torda útépítés												19,864						-18,924										940

		26-31.		400023		LEKI 1. Egészségügyi alapellátás felújítás												19,064						-18,064										1,000

		27.		400015		TEKI 3. járda felújítási pályázat														8,879				-8,246										633

		28.		400010		TEKI 1. temetői útfelújítás pályázat														5,118				-4,753										365

		30.		12.41/2010		otthonteremtési támogatás																		4,252										4,252

		32.		176-34		TEUT támogatás														7,156				-7,156										0

		33.		176-33		TEKI kerekítés														1														1

		34.		6/16/06-30		központosított támogatás I.félévi egyeztetés														-435														-435

						Intézményi módosítások:																												0

		29		176-22/2010		CKÖ  feladatalapú támogatás 1.részlete																43												43

						Tildy Z.Ált.Isk.

		1.		7/13/10		Saját hatáskörű módosítás		1,301														6,478												7,779

						PAG-SZESZI

						kerekítés																										-1		-1

						II. ütem előirányzat mód. Összesen		1,301		0		0		0		0		42,249		28,799		7,881		-56,253		0		0		0		3,315		27,292

						MINDÖSSZESEN:		317,898		360,035		17,500		60,000		1,108,646		57,784		91,526		61,373		43,648		0		3,000		2,000		362,305		2,485,715		200,000

		35.		7/7/10		Krízis kezelő program támogatása																85												85

		38.		176-29/2010		Kistérségi Társulástól átvett p.eszk.																1,556												1,556

		39.		7/23/10		Somogyi-Bacsó útrekonstrukció TEUT														8,097				-7,157										940

		40.		176-36/2010		Érettségi vizsgák támogatása														872														872

		41.		176-35/2010		szakmai vizsgák támogatása														54														54

		42.		176-39/2010		Kistérségi Társulástól átvett p.eszk.																1,556												1,556

		43.		176-43,44,46/2010		Új Tudás program támogatása														1822														1,822

		44.		176-45/2010		Alapfokú művészeti oktatás														1067														1,067

		45.		176-47/2010		Pedagógus továbbképzés														750														750

		46.		176/48/2010		Pedagógus szakszolgálat														180														180

		47.		176-49/2010		Iskolai gyakorlati oktatás														121														121

		48.		5525-3/2010		Helyi közlekedés támogatása														37														37

		49.		892-4/2010		júliusi normatíva lemondás, pótigénylés				-3,375						2,922																		-453

		50.		176-38/2010		Bérpolitikai intézkedések korrekciója														435														435

						Intézményi módosítások:																												0

		37.		7/5/10		Óvoda        Környezeti nevelés pályázat																				262								262

						PAG-SZESZI                         kerekítés																										1		1

				2010.08.24-10.07		Általános IskolaSaját hatáskörű módosítás		1,213														446				336								1,995

																																		0		0

																																		0		0

																																		0		0

																																		0		0

																																		0		0

						III. ütem előirányzat mód. Összesen		1,213		-3,375		0		0		2,922		0		13,435		3,643		-7,157		598		0		0		1		11,280

				MINDÖSSZESEN:				319,111		356,660		17,500		60,000		1,111,568		57,784		104,961		65,016		36,491		598		3,000		2,000		362,306		2,496,995		200,000
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Önkorm.kiadás

		Ikt.		Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő       járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadás ellátottak jutt.		Szociálpolitikai juttatások		működési pénzeszköz átadása		Általános és céltartalék		Pályázati,-felhalmcél tartalék		Felújítási kiadások		Beruházási kiadások részesedés		Felhalmozási ÁFA befizetés		Felhalmozási pénzeszköz átadás		Kölcsön-     nyújtás		Kiadások mindösszesen		Intézmény-finanszírozás		Finanszírozási hitelműveletek

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				942,649		244,588		427,031		255,646		19,746		15,000		40,493		423,469		39,216		5,600		6,350		6,000		2,425,788		794,929		0

				MÁK költségvetés egyeztetés		5,102		0		-5,102		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		2/2010.(III.10.)		CKÖ költségvetés		0		0		466		0		0		100		0		0		0		0		0		0		566

		176-4/2010		kereset-kiegészítés december		218		60																						278		1,098

		176-7-12/2010		kereset-kiegészítés január-március		5,362		1448																						6,810		27,884

		176-14/2010		bölcsőde felújítás																17970										17,970

		871/2010		adóügyi dolgozók jutalmazása		1,560		421								-1981														0

		14-15/2010.(II.22.)		tiszteletdíj átcsoportosítása és felhaszn.		-224		-60						284																0

		6/2010.(V.03.)		pénzmaradvány felhasználás												1,491		114,603												116,094

		400012/05-28		Kinizsi utcai közvilágítás kiépítése																		766								766

		176-11/2010		Pedagógiai szakszolgálat támogatása																												601

				Intézményi módosítások:

		176-4,7,12/2010		Könyvtár Kereset-kiegészítés dec.jan.márc.		520		140																						660

		6/2010(V.03.)		pénzmaradvány felhaszn (pályázat)						150																				150

		176-4,7,12/2010		MúzeumKereset-kiegészítés dec.jan.márc.		304		82																						386

		176-4,7,12/2010		ÓvodaKereset-kiegészítés dec.jan.márc.		4,508		1,217																						5,725

		31-May		Művelődési Kp.          Pénzmaradvány						1,101																				1,101

				keresetkiegészítés		977		264																						1,241

				PAG-SZESZI             keresetkiegészítés		7,304		1,963																						9,267

				pénzmaradvány felhasználás		797				948												5,134								6,879

		90/1/2010		Tűzoltóság                  pénzmaradvány		2,500		675		26,532												8,125								37,832

		90/1/2010		kereset kiegészítés		5,330		1,457																						6,787

		5/12/10		Álatános Iskola Pedagógiai szakszolgálat						601																				601

		5/12/10		Saját hatáskörű módosítás		591		72		771																				1,434

		31-May		Keresetkiegészítés		9,098		2,589																						11,687

		31-May		pénzmaradvány		4,487		695		1,011																				6,193

		5/31/10		Saját hatáskörű módosítás		-237		17		-271												698								207

				I. ütemű előirányzat módosítás összesen		48,197		11,040		26,207		0		284		-390		114,603		17,970		14,724		0		0		0		232,635		29,583		0

		MINDÖSSZESEN:				990,846		255,628		453,238		255,646		20,030		14,610		155,096		441,439		53,940		5,600		6,350		6,000		2,658,423		824,512		0

		5/279		állami hozzájárulásbefizetési kötelezettség						3,317								-1												3,316

		03/221-167		Országgyűlési választás		1,170		297		608																				2,075

		22/2010(II.22.)Öktsz		Békés -Manifeszt Kft. Törzstőke befizetés														-250				250								0

		53/2010(V.31.)Öktsz		Gondozási Központ felújítás,beruházás														-3,798				600				3198				0

		54-55/2010(V.31) tiszteletdíj átcsoportosítása				-51		-12						63																0

		6519-1/2010		Kulturális szakemberképzési támogatás 2009										138		-138														0

		176-18/2010		SNI és Új Tudás program támogatása																										0		4,233

		176-28/2010		nyári gyermekétkeztetés																										0		2,957

		040004509L		Turisztikai tájékoztató táblák																		-41								-41

		400022		Táncics-Torda útépítés																		940								940

		400023		Egészségügyi alapellátás épületfelúítás																1,000										1,000

		400015		Járda felújítás																633										633

		400010		Gyarmatoldali temető útfelújítás																365										365

		12.41/2010		Otthonteremtési támogatás																						4,252				4,252

		60/06-30/6/5-		Táncics-Torda útépítés (átcsoportosítás)																-25,924		25,924								0

		176-33		TEKI kerekítés																1										1

		34./6/15		keresetkiegészítés kincstári egyezőség 06-30												-435														-435

				Intézményi módosítások:																										0

		176-19/2010		Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás felhasználás						175																				175

		60/6-30/6/1-2		átcsoportosítás				-54		54																				0

		60/6-30/6/3-4		Múzeum                     átcsoportosítás				-32		32																				0

		176-22/2010		CKÖ feladatalapú támogatás átvétele												43														43

		7/13/10		Általános Iskola saját hatáskörű módosítás		948				6,831																				7,779

		13-Jul		átcsoportosítás, kerekítés				30		-318												288								0

		13-Jul		Nyári gyermekétkeztetés						2,957																				2,957

		13-Jul		Új Tudás program támogatásából		1,542		416																						1,958

		13-Jul		Esélyegyenlőségi támogatásból						2,275																				2,275

				PAG-SZESZI                             kerekítés				-1																						-1

				II. ütemű előirányzat módosítás össz.:		3,609		644		15,931		0		201		-530		-4,049		-23,925		27,961		0		7,450		0		27,292		7,190		0

		MINDÖSSZESEN:				994,455		256,272		469,169		255,646		20,231		14,080		151,047		417,514		81,901		5,600		13,800		6,000		2,685,715		831,702		0

		35/2010-07-07		Krízis kezelő program												85														85

		36/80/2010-07-05		hulladékszállítási díjkedvezmény								1,030				-1,030														0

		38/176-29/2010		Pedagógiai szakszolgálat támogatása																										0		1,556

		39/2010-07-23		Somogyi-Bacsó út rekonstrukció																940										940

		40/176-36/2010		érettségi vizsgák támogatása																										0		872

		41/176-35/2010		szakmai vzsgák támogatása																										0		54

		42/176-39/2010		Pedagógiai szakszolgálat támogatása																										0		1,556

		43/176-43,44,46		Új tudás program támogatása																										0		1,822

		44/176-45/2010		Alapfokú művészeti oktatás támogatása																										0		1,067

		45/176-47/2010		Pedagógus továbbképzés támogatása																										0		250

		46/176-45/2010		Pedagógus szakszolgálat támogatása																										0		180

		47/176-49/2010		iskolai gyakorlati oktatás támogatása																										0		121

		48/5525-3/2010		helyi közlekedés támogatása										37																37

		49/892-4/2010		normatíva lemondás, pótigénylés												-453														-453

		50/176-38/2010		bérpolitikai intézkedések korrekciója												435														435

				Intézményi módosítások:																										0

		37/2010-07-05		Óvodai                      környezeti nevelés						262																		0		262

		45/2010/176-47		Pedagógus továbbképzés		500																								500

		10/8/10		PAG-SZESZI                  érettségi vizsgák		872																								872

		10/8/10		szakmai vizsgák		54																								54

		10/8/10		osztályfőnöki pótlék		634		172																						806

		10/8/10		pedagógus továbbképzés		250																								250

		10/8/10		gyakorlati oktatás		96		25																						121

				kerekítés				1																						1

		2010.08.24-10.07		Általános Iskola saját hatáskörű módosítás		446		130		874												545								1,995

		24-Aug		Pedagógiai szakszolgálat						1,176												380								1,556

		10/7/10		Pedagógiai szakszolgálat						1,556																				1,556

		10/7/10		Alapfokú művészeti oktatás						1,067																				1,067

		10/7/10		Pedagógiai szakszolgálat						180																				180

		10/7/10		Új Tudás Program		800		216																						1,016

		15-Oct		Művelődési Kp.               Átcsoportosítás				-108		108																				0

																														0

				III. ütemű előirányzat módosítás össz.:		3,652		436		5,223		1,030		37		-963		0		940		925		0		0		0		11,280		7,478		0

		MINDÖSSZESEN:				998,107		256,708		474,392		256,676		20,268		13,117		151,047		418,454		82,826		5,600		13,800		6,000		2,696,995		839,180		0
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„„  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  ””  


 


A BBéékkééss  MMeeggyyeeii  VVíízzmműűvveekk  ZZrrtt.. Közgyűlése 68/2008.(IX.26.) számú határozatával 


elfogadta a víz- és csatornadíjak 2009. évtől érvényes új „Díjképzési Szabályzatát”. 


A „Díjképzési Szabályzat” a Zrt–ben tulajdonos önkormányzatok között létrejött 


„Együttműködési Szerződés”-ben részes települések területén érvényes szolgáltatási díjak 


képzésének szabályait rögzíti.  


Ezen szabályzat, valamint – szintén 2009. évtől érvényes – az „Együttműködési Szerződés” és 


az „Üzemeltetési Szerződés” ide vonatkozó pontjai alapján Társaságunk elkészítette a 2011. 


évi víz- és csatornadíjak kalkulációit településenkénti bontásban. A számításokat táblázatokba 


foglalva, kísérő magyarázatokkal ellátva terjesztettük elő a Zrt. IIggaazzggaattóóssáággaa és a FFeellüüggyyeellőő  


BBiizzoottttssáággaa részére. E két testület a beterjesztett anyagot megtárgyalta és a 69/2010. (X.28.) 


számú Igazgatóság, valamint az 52/2010. (X.19.) számú FEB határozatával elfogadta. 


A Társaság könyvvizsgálója a „Díjképzési Szabályzatnak” megfelelően a díjjavaslatot 


ellenőrizte és az önkormányzatok részére kiajánlásra javasolja. 
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Tisztelt Polgármester Úr!  


Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni a 2011. évi víz- és csatornadíjak 


kialakításának szabályait, különös tekintettel az Önök településére 


vonatkozóan. 


 


11..,,  AA  vvíízzddííjjaakk  ffeellééppííttééssee,,  aazz  eeggyyeess  ddííjjeelleemmeekk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  


A vízdíjak kialakításánál továbbra is megmaradt a kéttényezős és háromkategóriás 


vízdíjrendszer. A tulajdonos önkormányzatok szolidaritási elvet érvényesítenek azzal a 


megkötéssel, hogy az egy műszaki rendszeren lévő települések esetében azonos díjakat 


alkalmaznak. 


A 2011. évi vízdíjak meghatározásánál a 2010. évi korrigált vízdíjakból kell kiindulni. 


A vízdíjak díjszerkezeti felépítésüket tekintve alapdíjból és fogyasztástól függő díjból állnak. 


11..11  AAllaappddííjj  


Az alapdíjak mértéke 2011. évben sem változik a 2009. – 2010. évhez képest.  


Mérőmérettől és szegmenstől (lakossági, nem lakossági) függően az alapdíjak az alábbiak 


szerint alakulnak: 


  


 Lakossági Nem 
lakossági 


Lakossági és nem lakossági 


 13 - 20 mm 13 – 20 mm 25 - 40 mm 50 - 80 mm 100 - 200 mm Időszak 


 [ Ft/darab/hó ] 
             


2011. év  520 787 5 560 16 210 26 400 
 


Az alapdíjak változatlan hagyása miatt a fogyasztástól függő díjakban egy díjkorrekciót 


jelenítettünk meg. Az alapdíjakra eső növekedés átszámítása során a mérőméret szerint 


besorolt fogyasztási helyek számát, valamint ezek lakossági, hatósági és önkormányzati 


szegmensek közti megoszlását figyelembe véve határoztuk meg a korrekció összegét 


Ft/m3 –ben, társasági szinten egységesen. A díjkorrekció tartalmazza az előző évben, ilyen 


címen meghatározott mértéket is. 
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A 2009. év - 2011. évi alapdíj korrekció a következő: 


 22000099..  éévvii  22001100..  éévvii  22001111..  éévvii   


Lakossági díj: 55,,9900  00,,9900  33,,7700  Ft/m3 


Hatósági díj: 55,,2200  11,,1100  44,,0000  Ft/m3 


Önkormányzati díj: 55,,4400  00,,8800  22,,6600  Ft/m3 
 


11..22  FFooggyyaasszzttáássttóóll  ffüüggggőő  vvíízzddííjj  


A 2011. évi fogyasztástól függő díj felépítését tekintve a 2010. évi díjhoz képest nem 


változott, ennek alapján az alábbi elemekből tevődik össze: 


1. működési hányad [Ft/m3]; 


2. minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m3]; 


3. az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3]; 


4. tervezett nyereség [%]. 


1.2.1 A működési hányad meghatározása [Ft/m3] 


A díjszabályzat értelmében a fogyasztástól függő díjak működési hányad elemének 


meghatározásakor három díjkategóriát alkalmazunk. Ennek során érvényesül a vízdíjak 


kialakításánál a szolidaritási elv.  


Első lépésként elvégeztük a szerződésben részes települések kategória besorolását. Ennek 


során megnéztük a 2007., a 2008. és a 2009. években – települési, illetve műszakilag 


egységes rendszerenként –, hogy a helyi önköltségek hogyan viszonyulnak a Zrt. szintű 


átlaghoz, majd a három év arányszámát átlagolva megállapítottuk az eltérés mértékét.  


Az átlagtól -20 %-nál nagyobb mértékben eltérő településeket az I. („olcsó”), az átlagtól 


±20 %-nál kisebb mértékben eltérő településeket a II. („közepes”), az átlagtól +20 %-nál 


nagyobb mértékben eltérő településeket pedig a III. („drága”) díjkategóriába soroltuk. 


Az Önök településén a vízdíj kategória besorolása a következő: 


  


Település megnevezése:  


22001100..  éévvii  
kkaatteeggóórriiaa 


22001111..  éévvii  
kkaatteeggóórriiaa 


Szeghalom  IIIIII..  IIIIII..  
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A működési hányad 2011. évi emelési százalékának meghatározása a „Díjképzési Szabályzat” 


értelmében az alábbi un. strukturált árindex alapján történt: 


 


A 2010.évi működési díjhányad összegét felszorozva a 2011. évi strukturált árindex-el kapjuk 


meg a 2011. évi vízdíj működési díjhányadát.  


A II. kategóriájú vízdíjtól az I. kategóriájú vízdíj 10 %-al csökkentett, a III. kategóriájú vízdíj 


pedig 10 %-al növelt mértékben tér el. 


1.2.2 A minimum bérleti díj meghatározása az „Együttműködési szerződés” szerint 


[Ft/m3] 


A BBMMVV  ZZrrtt.. részvényeseinek „Együttműködési Szerződés”-e rendelkezik a minimum bérleti 


díj nagyságáról. Ennek értelmében a minimum bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb a 


szerződő felek körében az előző gazdasági évben érvényesült ágazati fajlagos teljes 


önköltség 5%-ánál.  


Ennek értelmében az ivóvíz ágazatra eső minimum bérleti díj összege 2011. évre a következő: 


12,50 Ft/m3  
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1.2.3 Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3] 


Az önkormányzatok képviselő testülete, mint árhatóság, egyúttal a viziközmű vagyon 


tulajdonosa bérleti díjas szerződéses viszony esetén, a Társaság díjjavaslatában megajánlott 


minimum szintű bérleti díjon felül többlet bérleti díjat is megállapíthat. Mivel az 


önkormányzati bérleti díj mértékének meghatározása minden településen az önkormányzat 


testületi döntésének függvénye, jelen számításban ez a díjelem csak 0 Ft/m3 összegben vehető 


figyelembe. Azonban célszerű legalább a 2010. évre kiajánlott önkormányzati (többlet) bérleti 


díj (51,50 Ft/m3) + az építőipari ágazatra prognosztizált infláció növekedési % (4,0 %) 


szintjén (53,60 Ft/m3) tartani ezt a díjelemet. Optimális mértékét minden településnél a 


rekonstrukciós munkák éves költségéhez igazodóan célszerű meghatározni. 


Jelen díjkiajánlásunkhoz csatoltuk a település vízi-közművein az összes, általunk ismert, és 


szerintünk 2011. évben indokolt rekonstrukciós munkákat tartalmazó összefoglaló táblázatot 


árbecsléssel ellátva, mely segítheti Önöket a 2011. évi többlet bérleti díj optimális mértékének 


meghatározásában. 


Amennyiben Önök élni kívánnak az önkormányzati többlet bérleti díj vízdíjba történő 


beépítésével, kérjük, vegyék igénybe a Társaság honlapján lévő „vizes” segédtáblánkat, 


mely segítséget nyújt az önkormányzati többlet bérleti díjjal emelt 2011. évi települési 


vízdíjak szegmensenkénti kiszámítására.  


 


 Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu  → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak 


Jelszó: 3322339988WW55  
 


1.2.4 A tervezett nyereség [%] 


A tervezett nyereségszintet a Zrt. üzleti terve határozza meg. A díjak meghatározásánál 


figyelembe vett nyereség százalék mértéke (5 %) az előző évhez képest nem változott. A 


díjakban képződő nyereség Társaságunk számára nem csak a klasszikusan nyereségből 


megvalósítandó feladatokra ( pl. az eszközállomány pótlásának forrása ) kell, hogy fedezetet 


nyújtson, hanem a nyereség biztosítja a forrást többek között a már szinte állandósuló 
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szolgáltatás csökkenés miatti bevételkiesés mérséklésére, az egyre növekvő kintlévőség 


állomány behajtása során felmerülő költségek, valamint a nagyfogyasztói díjkedvezmény 


kompenzálására is. 


1.2.5 Magas értékesítési különbözet meghatározása 


A 2011. évi vízdíjak számítása során – a 2009. és 2010. évi díjképzésnél már alkalmazott 


módon – meghatározásra került a magas értékesítési különbözet. 


A településen jelentkező, tartósan magas értékesítési különbözet esetében 2012. évtől az 


Igazgatóság javaslatot tesz az árhatóság felé a díjképzési szabályzat szerint megállapított 


díjkategóriáktól eltérő, magasabb díjkategóriára. 


Amennyiben az adott település értékesítési különbözetének három éves átlaga 55  %%--nnááll 


magasabb a Zrt. átlagnál, úgy a díjkategória besorolásnál egy kategóriával magasabb 


kategóriába kell sorolni a települést. A magas önköltségű – és emiatt elsődlegesen is a III. 


kategóriába besorolt – települést a III-as kategóriát további 10 %-kal meghaladó, külön 


kategóriába kell sorolni. 


A 2009 – 2011. években a szankcionális besorolást – az alkalmazás mellőzésével – meg kell 


állapítani az érintett önkormányzatok figyelemfelhívása érdekében. Ennek oka az a szándék, 


hogy legyen idő megtenni azokat a műszaki intézkedéseket, mellyel az értékesítési különbözet 


csökkenthető.  


A fentiek alapján az Önök településére vonatkozóan az értékesítési különbözet a társasági 


átlaghoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 


  


 2007. év - 2009. év összesen 
        


     


  Értékesítési különbözet  


 


Értékesített 
víz 


mennyisége 


Hálózatba 
betermelt víz 


 mennyiség százalék  
Település megnevezése 


 [ m3 ]  [ m3 ] [ % ]  


5 %-nál nagyobb 
negatív eltérés a 


szerződésben 
részes települések 


átlagától 
         


Szeghalom  1 102 806 2 072 243  969 437 53,22  nagyobb 
          


SSzzeerrzzőőddééssbbeenn  rréésszzeess  tteelleeppüülléésseekk  öösssszzeesseenn::    34 435 435  45 940 483   11 505 048  74,96    
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1.2.6 Keresztfinanszírozás 


Szintén a díjszabályzat átmeneti rendelkezései között került szabályozásra az un. 


keresztfinanszírozás leépítése a vízágazat és a szennyvízágazat között. Ennek értelmében a 


víz- és szennyvízdíjakat az átmeneti időszakban a keresztfinanszírozás fokozatos 


megszüntetése okán úgy kell eltéríteni, hogy a díjmérséklés összege 2011. év december 31. 


napjáig fokozatosan, arányosan csökkenjen, és 2012. évre szűnjön meg. 


A keresztfinanszírozás megszüntetésének 2011. évre eső összege: 


vízdíjaknál: --2200,,3300  Ft/m3 
 


A fentiek alapján az Önök településén elfogadásra javasolt 2011. évi fogyasztástól függő 


vízdíjak az alábbi elemekből tevődnek össze: 


    


22001111..  éévv  
                


                        


MMűűkkööddééssii  
hháánnyyaadd  


MMiinniimmuumm  
bbéérrlleettii  ddííjj  


ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii  
bbéérrlleettii  ddííjj  


TTeerrvveezzeetttt  
nnyyeerreesséégg  


FFooggyyaasszzttáássttóóll  
ffüüggggőő  ddííjj  


kkoorrrreekkcciióókk  
nnééllkküüll  


  


[[  MMhh  ]]  [[  BBmm  ]]  [[  BBöö  ]]  [[  TTnnyy  ]]  [[  DDff  ]]  


VVáállttoozzaattllaann  
aallaappddííjj  
mmiiaattttii  


kkoorrrreekkcciióó  


KKeerreesszztt--
ffiinnaannsszzíírroozzááss  


öösssszzeeggee  


FFooggyyaasszzttáássttóóll  
ffüüggggőő  ddííjj    


SSzzeeggmmeennsseekk    


KK
aa tt


ee gg
óó rr


ii áá
kk  


 


[[  FFtt//  mm33  ]]  [[  FFtt//  mm33  ]]  [[  FFtt//  mm33  ]]  [[  FFtt//  mm33  ]]  
           


lakossági III. 138,60 12,50 0,00 7,60 158,70 10,50 -20,30 148,90 
          


hatósági III. 263,20 12,50 0,00 13,80 289,50 10,30 -20,30 279,50 
          


önkormányzati III. 216,60 12,50 0,00 11,50 240,60 8,80 -20,30 229,10 


 


Vízdíjak díjszabályzat szerinti képlete: 


 


Df = (Mh + Bm  + Bö) x (1+ Tny) 


ahol: 


Df = fogyasztástól függő díj (Ft/m3); 
Mh = működési hányad (Ft/m3); 
Bm = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3); 
Bö = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m3); 
Tny = tervezett nyereség (Ft/m3) és ehhez adjuk még hozzá a  
változatlan alapdíj miatti korrekciót (Ft/m3) és a Keresztfinanszírozás összegét (Ft/m3). 
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1.2.7 A nagyfogyasztói díjkedvezmény meghatározása 


A BBéékkééss  MMeeggyyeeii  VVíízzmműűvveekk  ZZrrtt.. tulajdonosainak 2009. október 15-én megtartott rendkívüli 


közgyűlésén a 58/2009 (X.15.) sz. Közgyűlési határozat szerint a díjképzési szabályzat 


IV. fejezetének (mely a nagyfogyasztók irányába alkalmazott víz- és csatornaszolgáltatási 


díjakról rendelkezik) módosítására került sor.  


Nagyfogyasztói díjkedvezmény 2010. január 1-től egyrészt önkormányzati, másrészt 


Társasági hatáskörben érvényesíthető az alábbiak szerint: 


Önkormányzati hatáskörben képezhető kedvezőbb fogyasztói díjak 


 A hatósági díjnál kedvezőbb fogyasztói díjat biztosíthat mind a víz-, mind pedig a 


szennyvízágazat terén az Önkormányzat bármely szegmensben azzal, hogy az 


„Együttműködési Szerződés” mellékletében foglalt díjképzési elvek alapján a Társaság által 


évente kiajánlott szolgáltatási díjakat eltérítheti azon feltétel teljesülésével, hogy az eltérítés a 


település szintjén árbevétel kiesést a Társaságnak nem okozhat. Ezen feltétel teljesülését a 


Társaság Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. 


Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói díjkedvezmény tényező   


A Társaság a díjképzési eljárásban nagyfogyasztói díjkedvezmény tényezőt alkalmazhat az 


alábbiak szerint. 


A jelen kedvezmény hatálya alá tartozik a díjképzés szempontjából az a fogyasztó, 


(továbbiakban: nagyfogyasztó) amelynek víz kontingens lekötése eléri, illetve meghaladja a 


havi 1.000 m3-t és részére a szolgáltatás számlázása hatósági díjkategória alapján történik. 


A nagyfogyasztók részére nagyfogyasztói díj képezhető az 1.000 m3/hó feletti igénybevételre 


azon hónapokra, melyre a jelen szabályok szerinti feltételek teljesülnek, és a nagyfogyasztó 


legalább az adott fogyasztás mértékéig kontingens lekötéssel is rendelkezik. 


A volumentartományokat és a díjképzésben azokhoz kapcsolt kedvezmény-tényező mértékét 


évenként az igazgatóság jogosult meghatározni, mely döntéséről köteles a településeket a 


feléjük történő, következő évre vonatkozó díjkiajánlással egyidejűleg tájékoztatni. 
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A Társaság által biztosított kedvezménytényezőt a díjban nem lehet érvényesíteni, 


amennyiben az önkormányzat által alkalmazott díjeltérítés a kedvezményezett nagyfogyasztó 


díjára árfelhajtó hatású.  


Mind az önkormányzat, mind pedig a Társaság által a díjképzési eljárásban kialakított 


díjképzési kedvezményeket oly módon kell a szolgáltatásban ténylegesen érvényesíteni, hogy 


azokat a fogyasztók részére meghirdetett díjakba be kell építeni.   


 


Ennek alapján a 2011. évi vízdíjaknál a Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói 


díjkedvezmény sávhatárait és a hozzá kapcsolódó kedvezmények mértékét a 2010. évi szinten  


határoztuk meg: 


 


 


 


 


 


 


Megjegyzés: * >> Itt kell azonban felhívnunk a figyelmet a nagyfogyasztói díjkedvezmény 


azon korlátjára miszerint „a legkedvezőbb volumen tartományhoz tartozó díjsáv mértéke sem 


lehet kedvezőbb az ágazati fajlagos teljes ráfordítás 10 %-kal növelt összegénél”. 


Ez 2011. évre a számítások alapján azt jelenti, hogy a III. díjkategóriába tartozó vízdíj 


hatósági díja 279,50 Ft/m3, az ágazati fajlagos teljes ráfordítás 10 %-kal növelt összege 


234,87 Ft/m3 (különbség: 44,63 Ft/m3), így a legmagasabb engedménysávhoz tartozó 40 Ft/m3 


engedmény mérték megadható. 


A Társasági hatáskörben érvényesíthető nagyfogyasztói díjkedvezményt Társaságunk a 


működési díjhányad, illetve a nyereséghányad terhére érvényesíti. 


Ha az Önök településén aktuális a nagyfogyasztói szegmens díjkialakítása, kérjék személyes 


segítségünket az alábbi elérhetőségen: 


SSzzaabbóó  BBeeááttaa >> BMV Zrt. Közgazdasági Osztály; �    66/523-200/1106 mellék. 
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22..,,  AA  ccssaattoorrnnaaddííjjaakk  ffeellééppííttééssee,,  aazz  eeggyyeess  ddííjjeelleemmeekk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  


 
A 2011. év a harmadik év, mely során Társaságunk a csatornadíjak kialakításánál a 


„Díjképzési Szabályzat” értelmében a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős 


– azaz fogyasztástól függő – díjrendszert alkalmaz.  


A fogyasztástól függő csatornadíj a vízdíjhoz hasonló elemekből áll. A működési hányad, 


valamint a minimum bérleti díj mellett a csatornadíjak is tartalmaznak önkormányzati bérleti 


díjhányadot, és egy tervezett nyereségszintet. Emellett a megszűnő szolidaritás átmeneti 


időszaka alatt (2009-2011 évek között) egy szolidaritási hányadot.  


A 2011. évi csatornaszolgáltatási díjak meghatározásánál a 2009. évi korrigált 


szennyvízágazati, illetve települési költségekből kell kiindulni. 


 


22..11  FFooggyyaasszzttáássttóóll  ffüüggggőő  ccssaattoorrnnaaddííjj  


A fogyasztástól függő díj felépítését tekintve az alábbi elemekből tevődik össze: 


1.   működési hányad [Ft/m3]; 


2.   minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m3]; 


3.   az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3]; 


4.   szolidaritási hányad, a három éves átmeneti időszakban alkalmazva [Ft/m3]; 


5. tervezett nyereség [%]. 


 


2.1.1 A működési hányad meghatározása [Ft/m3] 


A működési hányad kiszámításához első lépésként a 2009. évi települési szennyvíz 


önköltségből levontuk a 2009. évi szennyvízre elszámolt közművagyon bérleti díját (mivel ez 


már külön díjelemként jelenik meg a díjakban). Ezután a korrigált értéket felszorozva a 


vízdíjak képzésénél már kiszámított strukturált árindex-el kaptuk meg a 2011. évi csatornadíj 


működési díjhányadát. 







                 VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ JAVASLAT 
 


              2011. év 
 


- 13 - 


2.1.2 A minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint [Ft/m3] 


A minimum bérleti díj számítása a vízdíjaknál már tárgyalt módon történt, azaz a 


szennyvízágazat fajlagos teljes önköltsége 5%-ának egy m3-re vetített összegét vettük 


figyelembe ezen a címen. Ennek értelmében a szennyvíz-ágazatra eső minimum bérleti díj 


összege 2011. évre:  


13,70 Ft/m3  


 


2.1.3 Az önkormányzat által meghatározott bérleti díj [Ft/m3] 


Az önkormányzati bérleti díj mértéke jelenleg a csatornadíjaknál is ismeretlen. Azonban 


hasonlóan a vízdíjaknál tárgyaltaknál célszerű legalább, a települések többsége által 


2010. évben elfogadott díjak (5511,,5500  FFtt//mm33) inflációval növelt (++ 44  %%) szintjén  


(5533,,6600  FFtt//mm33) tartani ezt a díjelemet. Optimális mértéke településenként itt is a 


rekonstrukciós munkák éves költségéhez igazodóan határozható meg.  


Jelen díjkiajánlásunkhoz csatoltuk a település csatorna-közművein az összes, általunk ismert, 


és szerintünk 2011. évben indokolt rekonstrukciós munkákat tartalmazó, összefoglaló 


táblázatot árbecsléssel ellátva, mely segítheti Önöket a 2011. évi csatornadíjakba beépítendő 


többlet bérleti díj optimális mértékének meghatározásában. 


Amennyiben Önök élni kívánnak az önkormányzati többlet bérleti díj szennyvízdíjba történő 


beépítésével, kérjük, vegyék igénybe a Társaság honlapján lévő „szennyvizes” 


segédtáblánkat, melynek 2. pontja segítséget nyújt az önkormányzati többlet bérleti díjjal 


emelt 2011. évi települési szennyvízdíjak szegmensenkénti kiszámítására.  


 


 Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu  → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak 


Jelszó: 3322339988WW55  
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2.1.4 Tervezett nyereség [%] 


A tervezett nyereségszint a csatornadíjaknál 2011. évben is 55  %%,, a vízdíjaknál már részletesen 


kifejtett okok következtében. 


2.1.5 Szolidaritási hányad [Ft/m3] 


Az átmeneti időszakban (2009-2011. évek között) a csatornadíjak ugyan a település saját 


önköltségén alapulnak, azonban a díjak nagysága maximálva van. A szabályzat értelmében 


2011. évben a csatornadíjak működési hányadának mértéke a Társaság átlagos fajlagos 


csatornaszolgáltatási teljes önköltség 117755  %%-ánál magasabb nem lehet.  


Ahhoz, hogy az e feletti önköltségű településeken jelentkező forrásigény biztosítva legyen, 


valamennyi település csatornadíjába egységesen beépül egy szolidaritási díjhányad, 


függetlenül annak önköltségétől. Így a települések valamennyien finanszírozzák a maximált 


csatornadíjon felüli önköltségű településeket.  


2011. évben a csatornadíjba beépülő szolidaritási díjhányad: 


 


2,84 Ft/m3  


 


Hangsúlyozni kell a szolidaritási alappal kapcsolatosan még egy, a szabályzat által előírt 


fontos feltételt. Nevezetesen azt, hogy a szolidaritási alapból a legmagasabb díjak feletti 


költségek fedezését csak azon települések részére lehet biztosítani, ahol az átmeneti időszak 


első évében (2009. évben) a csatorna rákötési arány eléri a 6600  %%-ot, második évében 


(2010. évben) a 7700  %%-ot. A harmadik évében (2011. évben) pedig ez az arány 8800  %%-ra 


emelkedik. 


Az Önök településén a csatornarákötési arány jelenleg >>  91,28 %. 


2.1.6 Keresztfinanszírozás 


A keresztfinanszírozás, mint díjelem az átmeneti időszakban (2009. év – 2011. év) 


fokozatosan kerül megszüntetésre. A 2009. évi díjak kialakításánál a szerződésben részes 


települések 2007. évi korrigált szennyvízágazat üzemi eredménye került megosztásra a víz-, 


és szennyvízdíjakra 1/3 – 2/3 arányban. Míg a 2010. évre a szerződésben részes települések 


szennyvízágazati 2008. évi korrigált üzemi eredményének a megosztása 2/3 – 1/3 arányra 
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módosult, addig 2011. évre a 2009. évi szennyvízágazati korrigált üzemi eredmény már  


100 %-ban a vízágazatban kerül elszámolásra. 


Ennek következtében a keresztfinanszírozás 2011. évre eső összege a csatornadíjaknál 


 0,00 Ft/m3 – rel szerepel. 


 


A fentiek alapján az Önök településén elfogadásra javasolt 2011. évi fogyasztástól függő 


csatornadíjak az alábbi elemekből tevődnek össze: 


  


22001111..  éévv  
            


            


MMűűkkööddééssii  
hháánnyyaadd  


MMiinniimmuumm  
bbéérrlleettii  ddííjj  


ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii  
bbéérrlleettii  ddííjj  


TTeerrvveezzeetttt  
nnyyeerreesséégg  


[[  MMhh  ]]  [[  BBmm  ]]  [[  BBöö  ]]  [[  TTnnyy  ]]  


SSzzoollii--
ddaarriittáássii  


ddííjj  


KKeerreesszztt--
ffiinnaann--


sszzíírroozzááss  


CCssaattoorrnnaaddííjj  
  


SSzzeeggmmeennsseekk  


[[  FFtt//  mm33  ]]  [[  FFtt//  mm33  ]]  
        


lakossági 278,60 13,70 0,00 14,70 2,84 0,00 309,80 
        


hatósági 278,60 13,70 0,00 14,70 2,84 0,00 309,80 
        


önkormányzati 278,60 13,70 0,00 14,70 2,84 0,00 309,80 


 


Csatornadíjak díjszabályzat szerinti képlete: 
 


Df = (Mh + Bm  + Bö) x (1+ Tny) + Szh 


ahol: 


Df = fogyasztástól függő díj (Ft/m3); 
Mh = működési hányad (Ft/m3); 
Bm = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3); 
Bö = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m3); 
Tny = tervezett nyereség (Ft/m3); 
Szh = szolidaritási hányad, a három éves átmeneti időszakban alkalmazva (Ft/m3) és ehhez adjuk még hozzá a  
keresztfinanszírozás összegét (Ft/m3). 


 


A kiszámított 2011. évi csatornadíjak – mivel a települési önköltségek alapján kerültek 


meghatározásra – nem tartalmaznak szegmensenkénti (lakossági, hatósági, önkormányzati) 


megosztást, mint a vízdíjak. Természetesen a tulajdonos önkormányzatok ezzel a lehetőséggel 


a csatornadíjak megállapítása során is élhetnek, azonban a díjszabályzat értelmében az 


eltérítést oly módon kell az egyes szegmensek között meghatározni, hogy a mindenkori 


cégszinten tervezett települési éves szennyvíz árbevétel ne sérüljön. 
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Amennyiben Önök élni kívánnak a csatornadíjak közötti szegmentálás lehetőségével – a 


2009. – 2010. évi bevált gyakorlatnak megfelelően – kérjük, vegyék igénybe a Társaság 


honlapján lévő „szennyvizes” segédtáblánkat, melynek 1. pontja lehetőséget nyújt a 


díjak oly módon történő megosztására lakossági, hatósági és önkormányzati szegmens 


között, hogy a díjszabályzat elvei ne sérüljenek.  


Továbbá segítségül szolgál még a táblázat 2. pontja, ahol lehetőség van az 


önkormányzati többlet bérleti díj 2011. évi csatornadíjba történő szegmensenkénti 


beépítésére (önkormányzati bérleti díjak résznél már említve)!  


 


 Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu  → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak 


Jelszó: 3322339988WW55  
 


 


 


22..22  SSzziippppaannttootttt  sszzeennnnyyvvíízz--ffooggaaddááss  ddííjjaa  


A víz- és csatornadíjak megállapításához szorosan kapcsolódik a szippantott szennyvíz-


fogadás díjának meghatározása. Folytatva a korábbi bevált gyakorlatot, a rákötési hajlandóság 


fenntartása érdekében a szennyvíz-kezelési és tisztítási (fogadási) díját továbbra is a 


mindenkor érvényes hatósági csatornadíj másfélszeresében javasoljuk meghatározni.   
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„„  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  ””  


Összefoglalva a fentieket, a következő díjakat ajánljuk ki 2011. évre: 


Alapdíjak: 


Lakossági 
Nem 


lakossági 
Lakossági és nem lakossági 


13 - 20 mm 13 – 20 mm 25 - 40 mm 50 - 80 mm 100 - 200 mm 
[ Ft/darab/hó ] 


          


520 787 5 560 16 210 26 400 


 


Víz- és csatornadíjak (Többlet bérleti díj nélkül): 


    


  22001111..  éévv  
        


    
    


VVíízzddííjjaakk  
    


CCssaattoorrnnaa--
ddííjjaakk  


SSzzeeggmmeennsseekk  


 [[  FFtt//  mm33  ]]      [[  FFtt//  mm33  ]]  
     


lakossági  148,90    309,80  
     


hatósági  279,50         309,80  
     


önkormányzati  229,10       309,80  


 


A javaslatban szereplő valamennyi díj ÁFA nélkül értendő!!! 


 


 


Itt újból felhívjuk figyelmüket, hogy lehetőségük van a csatornadíjak szegmentálására, illetve 


önkormányzati többlet bérleti díjat beépíteni a víz- és csatornadíjakba. A segédtáblák elérési 


útvonala: 


  


Elérési útvonal: www.bekesvizmu.hu  → ügyfélszolgálat → önkormányzatoknak 


Jelszó: 3322339988WW55  
 


 


 


A Képviselő-testület által elfogadott díjakat kérjük önkormányzati rendeletbe, illetve 


kétoldalú megállapodásba foglalni! 


(segédlet - szükség esetén - az internetes segéd felületről tölthető le) 
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A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
 


H Á Z I R E N D J E 
 
 
 


A Házirend  "A Közoktatásról szóló 2003.évi LXV. Törvény" valamint a 11/1994 (VI.8.) és az 
azt módosító 30/2004. OM rendelet figyelembe vételével készült. 
A házirend tartalmazza a tanulók kötelességeit és jogait, az iskola munkarendjét. Ennek 
betartása minden tanuló számára kötelező. A házirend kialakításában közreműködött a 
nevelőtestület és a diákönkormányzat. 
A házirend a következő fejezeteket taglalja: 
 * Tanulói jogok 
 * Tanulói kötelességek 
 * A diákönkormányzatról 
 * Az iskola munkarendjéhez kapcsolódó szabályok 
 * A fegyelmező és fegyelmi intézkedések rendje  


* A hiányzás és késés szabályozása 
*A szociális támogatás felosztásának elvei 


 * A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának formái 
 * A tanulók jutalmazásának elvei, formái 
 * A tanulók tantárgyválasztásával és módosításával kapcsolatos elvek 
 * Záró rendelkezések 
 
I. Tanulói jogok 
 
A tanuló joga, hogy: 
1. biztonságban, egészséges környezetben neveljék és oktassák. Iskolai tanulmányi rendjét 
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki; 
2. emberi méltóságát, személyiségét tiszteletben tartsák, biztosítsák a védelmet számára a 
fizikai és lelki erőszakkal szemben; 
3. ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése, magatartása 
miatt őt hátrány ne érje; 
4. adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja; 
5.  rendszeres egészségügyi ellátásban és felügyeletben részesüljön: 
 - évente egyszer általános orvosi vizsgálat, iskolafogászat; 
 - sportorvosi vizsgálat; 
 - rendszeres kapcsolat az iskolai védőnővel; 
6. hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz 


- a Házirendet minden tanteremben kifüggesztjük, az iskola internetes honlapjain is 
megtalálható; 


 - a szülők a Házirend tartalmát szülői értekezleten ismerik  meg; 
7.  részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását: 
 - a diákkörök minimális létszáma 6-8 fő; 
8. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, tájékoztatást kapjon személyét és 
tanulmányait érintő kérdésekről és e körben javaslatot tegyen;  
9. tanulmányai során - a pedagógiai programban meghatározott keretek között – a szabadon 
választható tárgyak közül választhat; 
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10.  levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező postai 
küldeményeit az iskola gazdasági irodájában veheti át, az iskola nem bontja fel és nem 
iktatja. A küldemény érkezéséről az osztályfőnöke tájékoztatja őt.; 
11. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon – a többi tanuló jogainak védelmében – nem 
érvényesülhet a levelezés szabadsága a tanulók között. Az ilyen levelet a tanár elveszi és 
megsemmisíti. 
12. személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 
meghozatalában; 
13. választó és választható legyen a diákképviseletbe; 
14. a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért; 
15. kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban 
részesüljön: 
16. a szakközépiskola és a szakképző iskola tanulóját a gyakorlati képzés keretében az 
érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a 
Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. 
A tanulói jogok sérelme esetén kihez fordulhat a diák: 


Az ügy jellegének megfelelően először az osztályfőnökhöz, DÖK segítő tanárhoz, majd 
az igazgatóhoz. 


 
II. Tanulói  kötelességek 
 
A tanuló kötelessége, hogy: 
1. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlaton, hiányzásait e 
házirendben foglaltak szerint igazolja. 
2.eleget tegyen - rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek 
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, felkészüljön a tanítási órákra, házi feladatait 
elkészítse; 
3. kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a 
tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az 
írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközöket használ (jegyzet, puska, 
funkcionális számológép, mobiltelefon, tankönyv) a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár 
elégtelenre értékelheti. 
4. a hiányzása miatt elmaradt tananyagot két tanítási héten belül pótolja és az elmaradt 
dolgozatot a szaktanárral egyeztetett időpontban megírja, amennyiben a megbeszélt 
időpontban nem jelenik meg a diák a tanár dolgozatát elégtelenre értékelheti. 
5. magatartása fegyelmezett legyen, tartsa be a mindenkori érvényes Házirend szabályait az 
iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az intézmény által szervezett 
egyéb helyi és nem helyi rendezvényeken (szalagavató, sportversenyek, 
osztálykirándulás)ezenkívül  a helyiségek rendjét; a gyakorlati képzés rendjét; az iskola 
szabályzatainak előírásait. 
6. óvja saját és társai testi épségét. 
7. jelentse, ha rendkívüli eseményt, balesetet, másokat veszélyeztető körülményt észlel. 
8. ügyeljen a tisztaságra. 
9. az oktatás során rábízott eszközöket megfelelően kezelje és óvja. 
10. az általa okozott szándékos kárt megtérítse;  
11. az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát tiszteletben 
tartsa. 
12. részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon. 
13. a szükséges és előírt felszerelést magával hozza az oktatásra. 
14. megismerje az iskolai hagyományokat. 
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III. A diákönkormányzatról 
 
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. 
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő 
kérdésekben: 
 - nagyobb közösség: *egy évfolyam 
    *egy képzési típus: 
     4 évfolyamos gimnázium 
     5 évfolyamos gimnázium 
     6 évfolyamos gimnázium 
     szakközepesek 
     szakiskolások 
    *bejárók(települések szerint) 
    *kollégisták 
illetve: 
* egy tanuló ellen indult fegyelmi eljárásban; 
* az iskola igazgatójának megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos 
fenntartói döntés előtt; 
* az iskolai tanév helyi rendjének elfogadásakor. 
A diákönkormányzat dönt:  
* egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a tanév elején. 
* az András Napok programjáról; 
A diákönkormányzat közreműködik: 
* az iskolagyűlések előkészítésében: 
 - havonta egy alkalommal van iskolagyűlés; 
A diákönkormányzat beszámol: 
 - a végzett tevékenységről az októberi iskolagyűlésen. 
 
 
IV. Az iskola munkarendjéhez kapcsolódó szabályok 
 
1. A tanuló köteles az iskola munkarendje szerint megjelenni az iskolában és a gyakorlati 
képzést biztosító intézmény munkarendje szerint a  gyakorlati oktatáson. 
2. Az iskolai öltözet legyen egyszerű és ízléses! 
3.  Csengetéskor a tanulók a kijelölt osztályteremben, zárt terem esetén a terem előtt rendben 
és csendben várják a tanárt. 
4. A csengetés rendje nappali tagozaton: 
  0. óra: 710-755


  1. óra: 800-845


  2. óra: 855-940


  3. óra: 950-1035


  4. óra: 1055-1140


  5. óra: 1150-1235


  6. óra: 1245-1330


  7. óra: 1340-1425


5.  Az iskolába hozott ékszerekért, a tanuláshoz nem szükséges eszközökért az iskola nem 
vállal felelősséget. 


A csengetés rendje levelező tagozaton: 
  1.óra:1430-1510


  2.óra:1515-1555


  3.óra:1605-1645


  4.óra:1650-1730 


  5.óra:1735-1815


6.óra:1820-1900
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6. Tilos az iskolába behozni a törvényben meghatározott tárgyakat (tiltott jelképek, 
kábítószer, alkohol, tűz és balesetveszélyes vagy fenyegetésre alkalmas eszközöket). 
7. Tilos a tanítási órákra, gyakorlati és tanórán kívüli foglalkozásokra a tanóra rendjét 
zavaró eszközöket bevinni: bekapcsolt zenelejátszók, mobiltelefonok, kép- és hangfelvétel 
készítésére alkalmas eszközök. 
8. A 6-7. pontban felsorolt tárgyakat a szaktanár köteles elvenni, leragasztott borítékban az 
igazgatónak átadni, aki csak a szülőnek adja vissza. 
9. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, ékszer és óra viselése a testnevelésórákon, illetve a 
gyakorlati képzések során. 
10.  Az iskola tornatermében, tornaszobájában és konditermében csak tanári felügyelettel 
lehet tartózkodni. Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos.  
11. Az iskolába kerékpárral, motorkerékpárral, autóval csak saját felelősségére járhat a 
tanuló, az esetleges károkért az iskola nem vállal felelősséget. 
12.  Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött 
szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 
13.  Az iskola területén és  szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, kábító 
hatású szereket fogyasztani tilos.  
14.  Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával 
kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. 
15.  Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos továbbá a tanítási órákon 
rágógumizni. 
16. Egy osztály egy nap max. két témazáró jellegű nagydolgozatot írhat és még egy 
röpdolgozatot. 
17. Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni (fehér ing vagy 
blúz és sötét alj, vagy kosztüm, öltöny). 
18. Szünetekben kell előkészülni a következő órákra, átvonulni a másik terembe és átöltözni 
testnevelés órára. 
19. Szünetben lehet étkezni, a büfé szolgáltatásait igénybe venni,  a szabadtéri 
sportlétesítményeket használni a jelző csengetésig. 
20.  A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy hagyományok útján 
történik. 
21.  A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik és pénteken tanítás után ér véget. Egy 
osztályban mindig két hetes van. 


A hetesek feladatai: 
- számba veszik a hiányzó tanulókat; 
- a szükséges felszerelésről gondoskodnak; 
- gondoskodnak a szellőztetésről; 
- letörlik a táblát; 
- biztosítják a tantermek rendjét; 
- órakezdés után 10 perccel az igazgatóhelyettesnek jelzik, ha nem 
érkezett meg a tanár. 


 Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 
1. A tanulók a könyvtárakban a nyitvatartási rend alapján tartózkodhatnak. 
2. Szünetekben a különösen nagy értékeket tartalmazó termeket zárva kell tartani. 
3. A számítástechnika szaktantermekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 
4. Az osztályfőnök által kialakított és a naplóba beírt ülésrend betartása kötelező. 
5. A kerékpárokat  a tárolóban kell elhelyezni! 
6.Tanulók az iskolai udvar területére autóval és motorral nem hajthatnak be, nem 
parkolhatnak. 
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7. Tanítási idő alatt a tanuló az iskola területét csak indokolt esetben hagyhatja el az 
osztályfőnök, a szaktanár, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével. Amennyiben 
engedély nélkül távozik, abban az esetben utólagos igazolást az osztályfőnök nem fogad el. 
8. Az iskola épületei tanítási napokon 6 óra 30 perctől 18 óráig vannak nyitva. 
9. A tanuló köteles tisztántartani padját, székét, szekrényét, az  azokra kerülő firkákat, 
rágókat, szennyeződéseket el kell távolítania. 
10. Az utolsó tanítási óra után a takarítók munkáját könnyítendő a tanulónak a padokat ki kell 
ürítenie, a székeket fel kell raknia. 
11. Az általa okozott, a mindennapos használatból eredő nagyobb szennyeződéseket – 
kiborított folyadék, ételmaradék, szemét szétszórása – az iskola által biztosított eszközökkel a 
diák köteles feltakarítani. 
12. A termekben lévő iskolai audiovizuális eszközöket csak tanári engedéllyel és felügyelettel 
használhatják a tanulók. A diákok saját tulajdonát képező lejátszókat csak a szünetben, a 
jelző csengetésig lehet bekapcsolni, olyan hangerővel, mely nem zavarja sem társaik, sem a 
felnőttek nyugalmát. 
A testnevelésre vonatkozó szabályok: 
13. Testnevelés órán felmentés csak orvosi igazolásra vagy tanévenként 3 alkalommal a szülő 
kérésére adható. 
14.Amennyiben a diáknak nincs felszerelése, de utcai ruhában is hajlandó dolgozni, akkor e 
hiányosságnak nincs következménye, ellenkező esetben órai munkája elégtelen. 
15. Tanításon kívül a diákoknak a  tornaterem használatát az igazgató, az igazgatóhelyettes 
és a testnevelő tanárok engedélyezhetik, amennyiben meggyőződtek arról, hogy a foglalkozás 
ideje alatt a  felnőtt felügyelet biztosított.. 
16. A konditermek használatát külön rend szabályozza, annak betartása mindenkire nézve 
kötelező. 


 
V. A fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések rendje 
1. Ha a tanuló a Házirendet megszegi fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 
részesül. 
2. Fegyelmező intézkedések: 
 *szaktanári, szakoktatói intés 
 *osztályfőnöki intés 
 *osztályfőnöki figyelmeztetés 
 *osztályfőnöki megrovás 
 *igazgatói intés 
 *igazgatói figyelmeztetés 
 *igazgatói megrovás 
  
3. Fegyelmező intézkedést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező 
intézkedés esetén szaktanári, szakoktatói intésből három, a többi fokozatból csak egy adható. 
4. Legalább osztályfőnöki intést vonnak maguk után a következő kötelességszegések: 
 *3 szaktanári figyelmeztetés 
 *5 igazolatlan óra 
 *agresszív viselkedés, a másik tanuló bántalmazása 
 *az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése 
 *a dohányzási tilalom megszegése 
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 
s a tanulót azonnal legalább igazgatói intésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek 
minősülnek az alábbi esetek: 
 *egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog) tiltott fogyasztása 
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 *ha a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát 
 *az iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása 


*mindazon cselekmények, melyek a büntetőtörvénykönyv alapján bűncselekménynek 
minősülnek 


6. A fegyelmező intézkedéseket  az ellenőrzőn kívül az osztálynaplóban is fel kell tüntetni.  
7. Fegyelmi büntetést a tantestület által megbízott Fegyelmi Bizottság hoz fegyelmi eljárás 
keretében. A fegyelmi eljárás során a közoktatási törvény 76.§-a szerint kell eljárni. 
8. Fegyelmi büntetések: 
 *nevelőtestületi megrovás 
 *áthelyezés másik iskolába 


Nem tanköteles korú diák esetében: 
 *kizárás az iskolából 
9. A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 
iskolában kell lefolytatni, a képzőhely képviselőjének részvételével.  
10. A kollégiumi büntetésről tájékoztatni kell a tanuló osztályfőnökét. 
 
VI. A hiányzás és késés szabályozása 
1. A szaktanár kötelessége, hogy a naplóba beírja a hiányzó tanulók nevét. 
2.Csoportbontás, fakultáció, gyakorlati oktatás esetén a szaktanár, oktató köteles az 
osztálynaplóba átvezetni a hiányzást. 
3. Tanévenként 3 nap hiányzást a szülő igazolhat, melyet előre meg kell beszélni az 
osztályfőnökkel, kivéve ha rendkívüli, előre nem látható és nem  tervezett esemény történt. 
4. Rendkívüli esetben, külön kérelemre, az igazgató igazolt hiányzást engedélyezhet. 
5. Az igazolásokat a hiányzás után 5 munkanapon belül, az ellenőrzőben  kell bemutatni az 
osztályfőnöknek, amennyiben azt a diák nem teszi meg, vagy késik vele a mulasztott órák 
igazolatlannak minősülnek. 
6. Tanévismétlés vagy osztályozó vizsga nélkül a tanuló maximum 250 órát hiányozhat. A 
szakképző iskolában a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszban (11-12-13.évfolyam) 
a hiányzás az elméleti tanítási órák maximum 30%-a lehet. 
7. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 
értesíteni az első igazolatlan hiányzás után (az ellenőrzőben, az 5. óra után levélben), illetve 
ha a nem tanköteles kiskorú igazolatlan hiányzása a 10 órát eléri (értesítés levélben). Az 
értesítésben fel kell hívni a figyelmet a hiányzás következményeire. 
8. Ha  a nem tanköteles korú tanulónál a  heti kötelező óraszámot eléri az igazolatlan órák 
száma (max: 30 óra), akkor a tanulót törölni kell a nyilvántartásból. 
9. 30%-os törvény:a tantestület dönt az osztályozó vizsgáról a tanuló hiányzásának 
figyelembe vételével. 
10. Igazoltan távol maradhat a tanuló az iskolából az osztályfőnökkel történt megbeszélés 
után, a következő indokok alapján: 
 Egy nap: Ha OKTV, OSZTV vagy országos, megyei, területi, iskolai  
   versenydolgozatot ír aznap délután 
 Három nap: Aki a tanulmányi versenyek második     
   fordulójába jutott  


Öt nap: Középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga (C), előrehozott érettségi – 
tanévenként egyszer adható, 3 nap a felkészülésre és a vizsganapok 


 Tíz nap: OKTV vagy OSZTV  országos döntőbe jutás esetén; 
11.  Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell A 
késő tanuló minden esetben bemehet az adott tanítási órára. A késést a szaktanár regisztrálja. 
Az osztályfőnök havonta összesíti a késések számát és dönt arról, hogy igazolatlan vagy 
igazolt. 
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VII. A szociális támogatás felosztásának elvei 
1.  Rendkívüli szociális támogatásra javaslatot tehet az osztályfőnök, a diákönkormányzat, az 
ifjúságvédelmi felelős. A támogatás összegéről mérlegelés után az igazgató dönt. 
2.  Ilyen jellegű kérvények a Nagy Miklós és a Péter András Alapítványok kuratóriumaihoz is 
benyújthatók. 
3. A tankönyvtámogatásból az alanyi jogon járó rész kivétele után maradt összeget az 
osztályfőnök osztja el szociális rászorultság és a tankönyv vásárlásra fordított anyagiak 
szerint differenciálva. 
 
VIII. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának formái 
 *Osztályfőnöki óra – hetente egy alkalommal; 
 *Diákönkormányzati megbeszélés – kéthetente 1 alkalommal; 
 *Iskolagyűlés – havonta egy alkalommal; 
-Ezeken a fórumokon a tanuló szóban vagy írásban kérhet tájékoztatást az őt érdeklő, érintő 
kérdésekkel kapcsolatban.  Írásban feltett kérdéseit osztályfőnöke útján jutathatja el az 
érintett pedagógusoknak, az iskolavezetésnek., melyre a kérdezett 30 napon belül köteles 
érdemi választ adni.  
 
IX. A tanulók jutalmazásának elvei, formái 
1.  A középiskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulóit, akik: 
 - kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el; 
 - kitartó szorgalmat tanúsítanak; 
 - tanulmányi és sport versenyeken eredményesen szerepelnek; 
 - példamutató közösségi és kulturális munkát végeznek. 
2. A jutalmak formái: 
 *oklevél, könyv- és pénzjutalom; 
 *kirándulások, táborozások költségeihez hozzájárulás; 
 *külföldi kirándulás; 


*a szalagavatón és a ballagáson átadott alapítványi díjak (minimum 5 ezer forint 
pénzjutalommal): - Farmasi Péter-díj; 
   - Takács Andrea-díj; 
   - Pálfi János-díj; 
   - Varga István-díj; 
   - Sinka István emlékkönyv. 


3. A tanévzáró ünnepségen átadott díjak: 
  -az év tanulója, sportolója, szervezője, szavalója: oklevél és pénzjutalom. 
 
X. A tanulók tantárgyválasztásával és módosításával kapcsolatos elvek 
1. A tanulók 9.évfolyamon a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelölik meg a 
választott tantárgyakat. 
2. 10.évfolyamon április 15-ig választhatják meg a diákok a 11.évfolyamon emelt vagy közép 
szintű érettségire felkészítő tantárgyakat. 
3. 11.évfolyam végén az igazgatóhelyettes a beadott írásbeli kérelem alapján engedélyezheti a 
választott tantárgy lemondását, egy új tantárgy felvételét, melynek tananyagából a tanuló 
köteles osztályozó vizsgát tenni. 
 
 
 
 
XI. Záró rendelkezések 
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1.  A házirend a kihirdetést követően, december 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 
2.  A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a 
diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon 
belül a nevelőtestület dönt. 
3.  A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat 
áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy szükséges –e módosítani, felmerült-e 
szabályozási probléma, javasolta-e bárki a módosítást bármely kérdésben. 
4.  Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatban bárki fordulhat kérdéssel az 
intézmény igazgatójához, helyetteséhez, a diákönkormányzat vezetőjéhez. 
5.  Jelen házirend 2007. december 1-től hatályos, egyúttal a 2005. február 1-én elfogadott 
házirend hatályát veszti. 
6.  Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon 
belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. 
 
 
 


Elfogadó határozat 
 


A házirend módosításához a szülők képviselőinek és az iskola diákönkormányzatának 
egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Péter András Gimnázium 


és Szigeti Endre Szakképző Iskola házirendjét elfogadjuk. 
 
 
 


A nevelőtestület nevében: 
 
 


Magyar István 
igazgató 


 
 
Szeghalom, 2010. október 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 


A Képviselő-testület 2010.november 29-i ülésére 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzat 


2010.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Az önkormányzat 2010.évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítéséről, az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről az alábbiak szerint adunk tájékoztatást: 
 
 


A 2010. évi költségvetés módosított főösszege:  2.696.995 ezer Ft. 


 
 
 
Az eredeti költségvetés főösszegéhez képest a növekedés  271.207 ezer Ft, 
melyből jelentősebb tételek: az önállóan működő és gazdálkodó intézmények  
pénzmaradványai (171.564 eFt), központosított állami hozzájárulások-keresetkiegészítés 
(42.192 Ft), pályázati források (bölcsődefelújítási pályázat – 17.970 eFt), esélyegyenlőségi és 
Új Tudás program (6.055 eFt), nyári gyermekétkeztetés támogatása (2.957 eFt), országgyűlési 
képviselő-választáshoz kapott pénzeszköz (2.075 eFt), érettségi és szakmai vizsgák 
támogatása (926 eFt), alapfokú művészetoktatás támogatása (1.067 eFt), kistérségi oktatási 
normatívák (3.112 eFt). 
  
 
A bevételeket és a kiadásokat az 1.számú, az intézményi szintű részletezést a 2.számú és 
3.számú melléklet mutatja be. 
 
A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásainak előirányzata és teljesülése a 
4.sz.mellékletben kísérhetők nyomon. 
 
 
A támogatásokról és szociálpolitikai kiadásokról az 5. és 5/a sz., a felhalmozási 
kiadásokról a 6. 8 .és 8/a.sz.,  az intézmények finanszírozásáról a 7.számú melléklet nyújt 
tájékoztatást.  
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A BEVÉTELEK ALAKULÁSA 


A bevételek 2.696.995 eFt-ra módosított előirányzata 77,4 %-ra teljesült (pénzforgalmi 
szemléletben 84,9 %-ra).  


 


Adatok: ezer Ft, ill. % 


 Megnevezés 2009.  
I-III.n.évi 


telj. 


2010.mód. 
előirányzat


2010.  
I-III.n.évi 


telj. 


Index 
2010.I.n.év/mód.ei. 


I. Saját bevétel 341.697 328.611 358.972 109,2
 - ebből: helyi adó + 


pótlék 
220.411 228.000 220.074 96,5


  
II. Átengedett bevételek 265.766 356.660 268.844 75,4
 Ebből : gépjárműadó 67.099 85.000 73.020 85,9
  
III. Áll. hozzájárulások, 


támogat.  
1.005.658 1.274.313 984.762 77,3


  
IV. Tám.ért. pénzeszköz 90.969 102.105 128.456 125,8
 - ebből működési 


célú 
70.059 65.614 61.493 93,7


 - ebből felhalm.célú 20.460 36.491 66.963 183,5
  
V. Felhalmozási bev. 10.407 71.000 58.168 81,9
  
VI. Visszatérülések 3.327 2.000 12.143 607,2
  
 Pénzforgalmi 


bevételek: 
1.717.835 2.134.689 1.811.344 84,9


  
VII. Előző évi 


pénzmaradvány 
257.520 362.306 362.305 100,0


  
VIII. Finansz.bevételek 


(hitel, függő, átfutó 
és kiegyenlítő 
bevételek) 


990.745     200.000 -86.428 -


 BEVÉTELEK 
MINDÖSSZESEN.: 2.966.100 2.696.995 2.087.221 77,4
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A saját bevételek alakulása 


Az intézmények működési, egyéb sajátos és helyi adóbevételei önkormányzati szinten 
meghaladják a  109 %-ot, ezen belül az intézmények közötti működési bevételek tekintetében 
a szórás igen nagy (117,3 és 69 % a két szélsőérték). A magasabb teljesítés elsősorban a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolára, a Polgármesteri Hivatalra és a 
Tűzoltó-parancsnokságra vonatkozik. Az időarányosat jelentősen meghaladó teljesítésekhez a 
IV.negyedévben várható az előirányzatok módosítása, illetve a teljesítési adatok 
előirányzathoz történő átkönyvelése (pl. Vízmű bérleti díj). 
 
A helyi (iparűzési és építmény) adóbevételek fontos szerepet játszanak az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában és likviditási stabilitásában; a teljesülés 96,5 %-
os. 
 
Az állami hozzájárulások és támogatások között szerepeltetjük a személyi jövedelemadó 
normatív, lakosságszám és feladatmutatók szerinti hányadát, valamint a kötött felhasználású 
(közoktatás, szociális feladatok ellátása, önkormányzati tűzoltóság működtetése) és a 
központosított támogatásokat.  
Megállapítható, hogy a teljesítés időarányos. 
 
A támogatásértékű  bevételek közül a működési célúak között szerepeltetjük az OEP 
finanszírozás mellett a Munkaügyi Központon keresztül a közhasznú foglalkoztatáshoz 
nyújtott támogatást, a mozgáskorlátozottaknak és az iskolatej beszerzéshez nyújtott 
támogatásokat. A teljesítés az időarányosat meghaladja (a teljesülés 100 %-os néhány 
feladatnál, amely az első félévben megtörtént (pl. országgyűlési képviselő választás, iskolatej-
program támogatása, mozgáskorlátozottak támogatása, illetve néhány intézmény nem emelte 
meg előirányzatait a teljesítéshez igazodóan). 
 
A felhalmozási célúak között legjelentősebb az államháztartáson belülről  (központi 
költségvetési szervtől) származó pénzeszközátvétel, mely a  beruházások-felújítások pályázati 
forrásait takarja (Városközpont rekonstrukció szállítói finanszírozási bevételei, Szeghalom-
Füzesgyarmat kerékpárút építés, otthonteremtési támogatás). Az előirányzatok módosítása – 
jogszabályi kötöttség miatt -várhatóan a Magyar Államkincstár előirányzat-módosítási 
értesítéseinek ütemében történik majd meg. 
 
A felhalmozási bevételek alakulása: 
 
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei féléves szinten a módosított előirányzat 81,9 %-át 
érik el, az alábbiak szerint: 
 
Fordított ÁFA bevételek             29.113 eFt 
Ivóvíz- és szennyvízrendszer bérleti díj ÁFA-ja       9.871 eFt 
PAG-SZESZI- pe.átvétel                  15.033 eFt 
Önkormányzati lakás értékesítés                 671 eFt 
Lakossági befizetések:    3.480 eFt 
 
A kedvezőtlen ingatlanpiaci helyzet miatt továbbra sem sikerült értékesíteni a két eladásra 
szánt, használaton kívüli ingatlanunkat. 
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A kiegészítések, visszatérülések jogcímen a 2009.évi normatíva elszámolás során az 
önkormányzatot megillető 7.922 eFt-ot, és a 4.221 eFt kölcsönök megtérülését tartjuk nyilván.  
 
Mint a táblázatból látszik, a 200.000 eFt-os hitelkeret felhasználására nem került sor. 
 
 
A KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
Az éves módosított előirányzathoz képest a kiadások 63,8 %-ban (pénzforgalmi szemléletben 
63,9 %-ban) teljesültek.  
A kiemelt előirányzatok közül mind a működési, mind a felhalmozási kiadások teljesülése 75 
% alatti. 


 


Adatok: ezer Ft, ill. % 


 Megnevezés 2009.  
I-III.n.évi 


telj. 


2010.mód. 
előirányzat 


2010.  
I-III.n.évi 


telj. 


Index 
2010.I-


III.név/mód.ei. 
I. Személyi juttatások 687.450 998.107 708.543 71,0
  
II. Járulékok 196.327 256.708 179.029 69,7
  
III. Dologi jellegű 


kiadások, ell.p.beli 
jutt. 


317.544 474.392 330.001 69,6


  
IV. Társ.és 


szoc.pol.kiadások 
144.053 256.676 151.132 58,9


  
V. Átadott pénze. és tám.  26.709 20.268 21.834 107,7
  
VI. Felhalmozási kiadások 134.057 520.680 332.089 63,8
  
 Felhalm.célú 


kölcsönnyújt. 
1.723 6.000 104 1,7


 Általános tartalék - 13.117 - -
 Felhalm.céltartalék - 151.047 - -
VII. Pénzforgalmi 


kiadások 
1.507.863 2.696.995 1.722.732 63,9


VIII. Finanszírozási 
kiadások 


1.015.381 - -2.480 -


 KIADÁSOK 
MINDÖSSZ.: 


2.523.244 2.696.995 1.720.252 63,8


 
Mind a személyi juttatásokról, mind a járulékokról megállapítható hogy Önkormányzati 
szinten teljesülésük az időarányostól elmarad (intézményi szinten ezt a Polgármesteri 
Hivatalnál, az Általános Iskolánál és a Tűzoltóságnál figyelhetjük meg). 
 
A dologi kiadások önkormányzati szinten kedvezően alakultak, nem érik el a 70 %-ot, bár az 
intézmények összehasonlításában (50,7 %- 82,1 %) szórás figyelhető meg. Meg kell jegyezni, 
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hogy a közös gázbeszerzési szolgáltató részéről nem minden gázszámla érkezett meg, így a 
gázfogyasztási költségek továbbra is torz képet mutatnak. Ugyanakkor időarányoshoz képest 
kedvezően alakultak mind a készletbeszerzések, mind a szolgáltatások igénybevétele. A 
beszámoló adataiból látszik, és korábban is említettük, hogy elmaradt az ingatlanértékesítés, 
ennek következtében nem merült fel ÁFA befizetési kötelezettségünk sem, illetve a 
betervezett hitelkamat kapcsán sem merült fel kiadásunk (11.040 eFt előirányzat). 
 
A társadalom és szociálpolitikai kiadások 58,9 %-os teljesülése az időarányosat nem éri el. 
Egyes jogcímeknél a folyósítás az év IV. negyedévére korlátozódik majd (főiskolások 
támogatása és a BURSA folyósítása, fűtési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás). 
 
A támogatások, átadott pénzeszközök  esetében a működési célú pénzeszköz átadás 
esetében a teljesülés 107,7 %, (a sport- és civil szervezetek részére likviditási ütemtervüknek 
megfelelően folyósítottuk a támogatásokat), az előirányzat módosítást az év végén terjesztjük 
a Képviselő testület elé. 
 
A felhalmozási kiadásokat a 6., a 8 .és a 8/a mellékletek tartalmazzák. 
A táblázatok teljes körűen mutatják be (mérlegszerűen és teljesítési adatokkal) azokat a 
projektelemeket, amelyeknek megvalósítását a Képviselő-testület a 2010.évi költségvetésben 
meghatározta. A teljesülés kapcsán megjegyezzük, hogy a hazai forrásból finanszírozott 
projektek a beszámoló készítéséig mind műszakilag, mind pénzügyileg lezárultak; ezzel 
párhuzamosan indult be a Városközpont rekonstrukció, műszakilag magasabb, pénzügyileg 
alacsonyabb teljesítési százalékot elérve. 
 
Az intézmények finanszírozásáról a 7.sz. mellékletben adunk tájékoztatást. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A beszámolóban azokra a tételekre helyeztük a hangsúlyt, amelyek a költségvetés teljesülése 
szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Természetesen az előterjesztés mellékletei 
mélységében adnak számot a város I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 
 
Véleményünk szerint az Önkormányzat intézményei felelősségteljesen gazdálkodtak, erről a 
beszámoló adatai is tanúbizonyságot tesznek.  
 
A fentiek következményeként az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil, a nagy 
forrásigényű városközpont rekonstrukciós projekt ellenére jelenleg likviditási gondjaink 
nincsenek. 
 
Kérjük Önöket, vitassák meg a beszámolót, ezt követően pedig fogadják el a határozati 
javaslatot a 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásról. 
 
Szeghalom, 2010. november 12. 
 
 
Macsári József     Dr. Oláh Ernő 
 polgármester              címzetes főjegyző 






1.MEL.

		Ssz.		Megnevezés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Teljesítés		Telj./Mód.ei.

		B E V É T E L E K

		I.		Intézményi működési bevételek		87,669		91,111		131,464		144.3%

				-ebből felhalm.jellegű bérleti díj ÁFA-ja		8,000		8,000		9,871		123.4%

		II.		Helyi adók

		1.		- építményadó		17,000		17,000		16,265		95.7%

		2.		- idegenforgalmi adó		1,000		1,000		527		52.7%

		3.		- iparűzési adó		210,000		210,000		199,943		95.2%

		4.		- bírság, pótlék, talajterhelési díj		0		0		3,339		0.0%

		II.		Helyi adók,bírság,pótlék összesen /1-3-ig/ össz.:		228,000		228,000		220,074		96.5%

		III.		Átengedett központi adók

				Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része

		1.		SZJA 8 %-a		83,501		83,501		59,452		71.2%

		2.		SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff.		191,534		188,159		136,372		72.5%

		3.		Gépjárműadó		85,000		85,000		73,020		85.9%

		III.		Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.:		360,035		356,660		268,844		75.4%

		IV.		Egyéb sajátos bevételek

		1.		Önk.lakások lakbérbevétele		10,500		10,500		9,983		95.1%

		2.		Viziközmű bevétel		0		0		2,970		0.0%

		3.		Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.		7,000		7,000		4,352		62.2%

		IV.		Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen:		17,500		17,500		17,305		98.9%

				Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:		693,204		693,271		637,687		92.0%

		V.		Felhalmozási bevételek

		1.		Földterület értékesítése		0		0		480		0.0%

		2.		Fordított ÁFA visszatérülés		0		0		29,113		0.0%

		3.		Ingatlan (telek) értékesítése		28,000		28,000		0		0.0%

		4.		Gép, berendezés értékesítése		0		0		0		0.0%

		5.		Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű bérleti díj)		32,000		32,000		0		0.0%

		6.		Önk.lakások értékesítése		0		0		671		- 0

		V.		Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:		60,000		60,000		30,264		50.4%

		VI.		Önkormányzat költségvetési támogatása

		1.		Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött		19,528		19,528		13,904		71.2%

		2.		Nettó finanszírozási bevétel		0		0		44,000		0.0%

		3.		Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött		545,686		548,608		391,280		71.3%

		4.		Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.)		3,600		3,600		2,563		71.2%

		5.		Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához		312,100		312,100		209,928		67.3%

		6.		Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám.		227,732		227,732		162,145		71.2%

		7.		Központosított támogatások (5.mell.)		3,800		57,740		55,098		95.4%

		8.		TErületi KIegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás		12,999		13,998		13,998		100.0%

		9.		CÉljell.DEcentralizált támogatás.		9,345		10,111		10,111		100.0%

		10.		Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása		0		0		0		0.0%

		11.		Vis maior tartalékból kapott támogatás		0		0		0		0.0%

		12.		LEghátrányosabb KIstérség támogatása		46,403		47,673		47,673		100.0%

		13.		Egyéb központi támogatás		24,313		33,223		34,062		102.5%

		VI.		Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.:		1,205,506		1,274,313		984,762		77.3%

		VII.		Működési célú,támogatásértékű bevételek

		1.		Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől, társulástól		6,000		20,640		25,619		124.1%

		2.		Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól		8,352		8,352		4,076		48.8%

		3.		Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól		21,820		22,469		17,356		77.2%

		4		Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól		13,555		13,555		13,010		96.0%

		VII.		Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.:		49,727		65,016		60,061		92.4%

		VIII.		Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek

		1.		Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől		1,472		16,353		56,667		346.5%

		2.		Felújítási.c.pe.átv.társulástól		20,138		20,138		10,296		51.1%

		VIII.		Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:		21,610		36,491		66,963		183.5%

		IX.		Működési célú pénzeszköz átvétel

		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0		598		1,432		- 0

		IX.		Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:		0		598		1,432		- 0

		X.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

		1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól		3,000		3,000		18,033		601.1%

		X.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.:		3,000		3,000		18,033		601.1%

		XI.		Visszatérülések összesen:		2,000		2,000		12,143		607.2%

		XII.		Hitelek

		1.		Működési célú hitel		0		0		0		0.0%

		2.		Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel		200,000		200,000		0		0.0%

		XII.		Hitelek összesen:		200,000		200,000		0		0.0%

		XIII.		Előző évi pénzmaradvány

		1.		Működési célú pénzmaradvány		60,283		112,112		112,111		100.0%

		2.		Felhalmozási célú pénzmaradvány		130,458		250,194		250,194		100.0%

		XIII.		Előző évi pénzmaradvány összesen:		190,741		362,306		362,305		100.0%

		XIV.		Értékpapír bevétel		0		0		19		- 0

		XV.		Egyéb finanszírozási bevétel		0		0		-86,447		- 0

		XVI.		PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (I-XI.)		2,035,047		2,134,689		1,811,344		84.9%

		XVII.		PÉNZFORGALOM NÉLK. BEVÉT.  MINDÖSSZ.: (XII-XV.)		390,741		562,306		275,877		49.1%

				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (XVI+XVII.)		2,425,788		2,696,995		2,087,221		77.4%

				BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

				Felhasználás szerint:

		1.		Működési bevételek		1,904,660		2,029,305		1,626,040		80.1%

		2.		Felhalmozási bevételek		521,128		667,690		547,610		82.0%

				Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		2,425,788		2,696,995		2,173,649		80.6%

				Forrás szerint

		1.		Saját bevétel		395,169		398,611		411,250		103.2%

		2.		Állami forrás		1,565,541		1,630,973		1,253,606		76.9%

		3.		Átvett pénzeszközök		74,337		105,105		146,489		139.4%

		4.		Hitel		200,000		200,000		0		0.0%

		5.		Pénzmaradvány		190,741		362,306		362,305		100.0%

		6.		Értékpapír és egyéb finanszírozási bevétel		0		0		-86,428		- 0

				Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		2,425,788		2,696,995		2,087,221		77.4%

		Ssz.		Megnevezés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Teljesítés		Telj./Mód.ei.

		K I A D Á S O K

		I.		Működési kiadások

		1.		Személyi juttatások		942,649		998,107		708,543		71.0%

		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		244,588		256,708		179,029		69.7%

		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzb.juttatása		427,031		474,392		330,001		69.6%

		4.		Szociálpolitikai juttatások		255,646		256,676		151,132		58.9%

		5.		Pénzeszközök átadása		19,746		20,268		21,834		107.7%

		I.		Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:		1,889,660		2,006,151		1,390,539		69.3%

		II.		Felhalmozási kiadások

		1.		Felújítási kiadások		423,469		418,454		259,257		62.0%

		2.		Beruházási kiadások		39,216		82,826		59,260		71.5%

		3.		Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése		5,600		5,600		0		0.0%

		4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		6,350		13,800		13,572		98.3%

		II.		Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:		474,635		520,680		332,089		63.8%

		III.		Tartalékok

		1.		Általános tartalék		15,000		13,117		0		0.0%

		2.		Felhalmozási céltartalék		40,493		151,047		0		0.0%

		III.		Tartalékok /1-2-ig/ összesen:		55,493		164,164		0		0.0%

		IV.		Hitelek visszafizetése

		1.		Működési hitel visszafizetése		0		0		0		0.0%

		2.		Felhalmozási hitel visszafizetése		0		0		0		0.0%

		IV.		Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen:		0		0		0		0.0%

		V.		Adott kölcsönök		6,000		6,000		104		1.7%

		VI.		Egyéb finanszírozási kiadás		0		0		-2,480		- 0

		VII.		PÉNFORGALMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		2,425,788		2,696,995		1,722,732		63.9%

		VIII.		PÉNFORGALOM NÉLK. KIAD. ÖSSZESEN: /VI./		0		0		-2,480		- 0

				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VII+VIII.)		2,425,788		2,696,995		1,720,252		63.8%

				KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

				Felhasználás szerint:

		1.		Működési célra		1,889,660		2,006,151		1,390,539		69.3%

		2.		Felhalmozási célra		480,635		526,680		332,193		63.1%

		3.		Tartalékok		55,493		164,164		0		0.0%

		4.		Egyéb finanszírozási kiadások		0		0		-2,480		- 0

				Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:		2,425,788		2,696,995		1,720,252		63.8%
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2.MEL.

																										adat: ezer Ft.

		Cím		INTÉZMÉNY		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI-,EGYÉB SAJÁTOS								ÁTENGEDETT BEVÉTEL								FELHALM.BEVÉTELEK								ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS

						ÉS HELYI ADÓ BEVÉTEL																								TÁMOGATÁS, VISSZATÉRÜLÉSEK

						EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%

		ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:

		1.		Polgármesteri Hivatal		262,348		262,348		307,715		117.3		360,035		356,660		268,844		75.4		185,670		212,496		212,942		100.2		1,109,446		1,166,308		878,918		75.4

		2.		Péter A.Gimn. és SZESZI		5,297		5,297		5,549		104.8		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		3.		Általános és Alapfokú Műv. Isk.		41,692		45,133		32,472		71.9		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		4.		Városi Tűzoltópa-rancsnokság		3,063		3,063		3,164		103.3		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		5.		Műv.- Sport és Szab.idő Központ		12,200		12,200		8,444		69.2		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:

		6.		Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		- 0		- 0		1,238		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		7.		Nagy Miklós Városi Könyvtár		535		535		390		72.9		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		8.		Sárréti Múzeum		35		35		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

				ÖSSZESEN:		325,169		328,611		358,972		109.2		360,035		356,660		268,844		75.4		185,670		212,496		212,942		100.2		1,109,446		1,166,308		878,918		75.4

		Cím		INTÉZMÉNY		MŰKÖDÉSRE ÁTVETT P.E.								FELHALMOZÁSRA ÁTVETT P.E.								KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS								ELŐZŐ ÉVI MŰK.CÉLÚ.PÉNZMARADV.

						EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%

		ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:

		1.		Polgármesteri Hivatal		48,635		55,677		47,872		86.0		3,000		3,000		1,700		56.7		2,000		2,000		12,143		607.2		42,257		47,065		47,065		100.0

		2.		Péter A.Gimn. és SZESZI		- 0		- 0		1,207		0.0		- 0		- 0		15,333		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		11,772		13,517		13,516		100.0

		3.		Általános és Alapfokú Műv. Isk.		1,092		9,066		9,066		100.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		6,254		12,447		12,447		100.0

		4.		Városi Tűzoltópa-rancsnokság		- 0		- 0		2,378		0.0		- 0		- 0		1,000		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		37,832		37,832		100.0

		5.		Műv.- Sport és Szab.idő Központ		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		1,101		1,101		100.0

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:

		6.		Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		- 0		262		262		100.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		7.		Nagy Miklós Városi Könyvtár		- 0		- 0		6		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		150		150		100.0

		8.		Sárréti Múzeum		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

				ÖSSZESEN:		49,727		65,005		60,791		93.5		3,000		3,000		18,033		601.1		2,000		2,000		12,143		607.2		60,283		112,112		112,111		100.0

		Cím		INTÉZMÉNY		ELŐZŐ ÉVI FELH.CÉLÚ.PÉNZMAR.								FELHALMOZÁSI HITEL								ÖSSZESEN *								NYITÓ PÉNZKÉSZLET				PÉNZKÉSZLET

						EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		1/1/10				9/30/10

		ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:

		1.		Polgármesteri Hivatal		130,458		245,060		245,060		100.0		200,000		200,000		- 0		0.0		2,343,849		2,550,614		2,022,259		79.3		382,269				415,354

		2.		Péter A.Gimn. és SZESZI		- 0		5,134		5,134		100.0		- 0		- 0		- 0		0.0		17,069		23,948		40,739		170.1		18,362				22,939

		3.		Általános és Alapfokú Műv. Isk.		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		49,038		66,646		53,985		81.0		10,779				1,377

		4.		Városi Tűzoltópa-rancsnokság		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		3,063		40,895		44,374		108.5		36,588				12,401

		5.		Műv.- Sport és Szab.idő Központ		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		12,200		13,301		9,545		71.8		1,101				1,692

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:

		6.		Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		262		1,500		0.0		- 0				- 0

		7.		Nagy Miklós Városi Könyvtár		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		535		685		546		79.7		- 0				- 0

		8.		Sárréti Múzeum		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		35		35		- 0		0.0		- 0				- 0

				ÖSSZESEN:		130,458		250,194		250,194		100.0		200,000		200,000		- 0		0.0		2,425,788		2,696,386		2,172,948		80.6

				Értékpapír bevétel																						19

				Egyéb finanszírozási bev.																						-86,447

		ÖNKORM.MINDÖSSZ:																				2,425,788		2,696,386		2,086,520		77.3820958869		449,099				453,763

				* CÖNK nélkül
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3.MEL.

																																adat: ezer Ft.

		INTÉZMÉNY		SZEMÉLYI JUTTATÁS								MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK								DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIAD., ELL.PB.J.  *								MŰK.C.TÁM.ÉRT.KIAD,P.E.ÁTAD

				EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%

		ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:

		Polgármesteri Hivatal		312,230		320,265		221,978		69.3		73,737		75,891		53,309		70.2		216,950		220,875		162,045		73.4		19,746		20,268		21,834		107.7

		Péter András Gimnázium és SZESZI		168,095		178,102		131,964		74.1		45,821		47,981		34,529		72.0		35,889		36,837		25,454		69.1		- 0		- 0		- 0		0.0

		Általános és Alapfokú Műv.Isk.		186,847		209,624		151,039		72.1		51,179		55,344		39,461		71.3		115,498		129,106		89,026		69.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		Városi Tűzoltóság		168,181		176,011		119,705		68.0		45,409		47,541		30,024		63.2		16,142		42,674		21,634		50.7		- 0		- 0		- 0		0.0

		Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ		15,585		16,562		12,483		75.4		3,940		4,096		3,188		77.8		22,650		23,859		15,817		66.3		- 0		- 0		- 0		0.0

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:

		Napköziotthonos Óvoda és bölcsőde		77,283		82,291		60,075		73.0		20,560		21,777		15,530		71.3		13,828		14,090		11,568		82.1		- 0		- 0		- 0		0.0

		Városi Könyvtár		8,298		8,818		6,610		75.0		2,300		2,386		1,733		72.6		4,260		4,639		2,657		57.3		- 0		- 0		- 0		0.0

		Sárréti Múzeum		6,130		6,434		4,690		72.9		1,642		1,692		1,252		74.0		1,814		1,846		1,184		64.1		- 0		- 0		- 0		0.0

		ÖSSZESEN:		942,649		998,107		708,543		71.0		244,588		256,708		179,029		69.7		427,031		473,926		329,385		69.5		19,746		20,268		21,834		107.7

		INTÉZMÉNY		TÁMOG. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								FELH.C.TÁM.ÉRT.KIAD.ÉS FELH.C.P.E..ÁTAD								KÖLCSÖNNYÚJTÁS

				EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%

		ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:

		Polgármesteri Hivatal		255,646		256,676		151,132		58.9		450,280		455,735		281,532		61.8		6,350		13,800		12,283		89.0		6,000		6,000		104		0.02

		Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		5,134		4,328		84.3		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		Általános és Alapfokú Művészeti Iskola		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		1,911		1,911		100.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		Városi Tűzoltóság		- 0		- 0		- 0		0.0		1,063		9,188		4,464		48.6		- 0		- 0		1,289		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:

		Napköziotthonos Óvoda		- 0		- 0		- 0		0.0		16,843		34,813		26,204		75.3		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		Városi Könyvtár		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		Sárréti Múzeum		- 0		- 0		- 0		0.0		100		100		80		80.0		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0

		ÖSSZESEN:		255,646		256,676		151,132		58.9		468,286		506,880		318,517		62.8		6,350		13,800		13,572		98.3		6,000		6,000		104		1.7

		INTÉZMÉNY		ÁLTALÁNOS TARTALÉK								FELHALMOZÁSI TARTALÉK								ÖSSZESEN *

				EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%		EREDETI		MÓD.		TELJ.		%

		ÖNÁLLÓAN MŰK.ÉS GAZD. KTGV.-I SZERVEK:

		Polgármesteri Hivatal		15,000		12,974		- 0		0.0		40,493		146,047		- 0		0.0		1,396,432		1,528,531		904,217		59.2

		Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		249,805		268,054		196,275		73.2

		Általános és Alapfokú Művészeti Iskola		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		353,524		395,985		281,437		71.1

		Városi Tűzoltóság		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		230,795		275,414		177,116		64.3

		Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		42,175		44,517		31,488		70.7

		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK:

		Napköziotthonos Óvoda		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		5,000		- 0		0.0		128,514		157,971		113,377		71.8

		Városi Könyvtár		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		14,858		15,843		11,000		69.4

		Sárréti Múzeum		- 0		- 0		- 0		0.0		- 0		- 0		- 0		0.0		9,686		10,072		7,206		71.5

		ÖSSZESEN:		15,000		12,974		- 0		0.0		40,493		151,047		- 0		0.0		2,425,788		2,696,386		1,722,116		63.9

		Fénzforg.kiad. mindössz:		15,000		12,974		- 0		0.0		40,493		151,047		- 0		0.0		2,425,788		2,696,386		1,722,116		63.9

		Finanszírozási kiadások öszesen:		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		-   2,480		-

		Önkormányzat összesen *		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,425,788		2,696,386		1,719,636		63.8

		* CÖNK nélkül
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4.mell

				VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

				4.SZ. MELLÉKLET

				2010. I-III. NEGYEDÉVI FELADATONKÉNTI KIADÁSAI

				adat: ezer Ft

		Szám		Megnevezés		Személyi juttatás								Munkaadót terhelő járulék								Dologi kiadás								Összesen

						eredeti ei		mód.ei.		teljesítés		%		eredeti ei		mód.ei.		teljesítés		%		eredeti ei		mód.ei.		teljesítés		%		eredeti ei		mód.ei.		teljesítés		%

		021000		Erdészeti tevékenység		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		145		145		147		101.38		145		145		147		101.38

		360000		Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		4,646		4,646		3,265		70.28		4,646		4,646		3,265		70.28

		370000		Szennyvíz gyűjt.,kezelés, elh.		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		563		563		0		0.00		563		563		0		0.00

		381104		Hulladékgyűjtés		1,915		2,123		1,527		71.93		475		531		416		78.34		377		377		2,640		700.27		2,767		3,031		4,583		151.20

		421100		Út, autópálya építés		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		0		0		16		0.00		0		0		16		0.00

		522110		Közutak, hidak üzemeltetése		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		13,074		13,074		4,767		36.46		13,074		13,074		4,767		36.46

		552001		Üdültetés		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		305		305		89		29.18		305		305		89		29.18

		682001		Lakóingatlan üzemeltetése		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		7,369		7,369		4,123		55.95		7,369		7,369		4,123		55.95

		682002		Nem lakóingatlan üzemelt.		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		11,937		11,937		6,069		50.84		11,937		11,937		6,069		50.84

		811000		Építményüzemeltetés		10,535		0		0		0.00		2,617		0		0		0.00		4,673		0		0		0.00		17,825		0		0		0.00

		812900		Egyéb takarítás		994		1,098		829		75.50		248		275		218		79.27		20		20		909		4545.00		1,262		1,393		1,956		140.42

		813000		Zöldterület kezelés		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		11,913		11,913		6,755		56.70		11,913		11,913		6,755		56.70

		842112-1		Önkormányzati jogalkotás		0		16,093		12,057		74.92		0		4,394		2,942		66.95		0		0		5		0.00		0		20,487		15,004		73.24

		841114-1		Ogy.képviselőválasztás		0		1,170		1,170		100.00		0		297		305		102.69		175		783		609		77.78		175		2,250		2,084		92.62

		841115-1		Önk.képviselőválasztás		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		175		175		319		182.29		175		175		319		182.29

		841116-1		Kisebbségi képv.választás		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		0		0		8		0.00		0		0		8		0.00

		841126-00		Igazgatási tevékenység		101,403		125,568		90,024		71.69		26,273		32,008		23,758		74.23		64,781		79,019		86,055		108.90		192,457		236,595		199,837		84.46

		841126-01		Okmányiroda		12,037		12,553		8,408		66.98		3,016		3,155		2,104		66.69		4,808		4,808		945		19.65		19,861		20,516		11,457		55.84

		841126-02		Gyámügy		5,555		5,760		4,184		72.64		1,390		1,445		1,054		72.94		4,503		4,503		1,284		28.51		11,448		11,708		6,522		55.71

		841126-03		Iskolatej program		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		1,375		1,375		1,136		82.62		1,375		1,375		1,136		82.62

		841126-04		Eü. ellátás egyéb felad.		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		2,625		2,625		1,302		49.60		2,625		2,625		1,302		49.60

		841129		Pü.-i igazgatás		25,679		0		0		0.00		6,415		0		0		0.00		7,784		0		0		0.00		39,878		0		0		0.00

		841133		Adóügyi igazgatás		8,127		9,062		6,373		70.33		2,029		2,282		1,526		66.87		5,702		5,702		1,525		26.75		15,858		17,046		9,424		55.29

		841325		Építésügy		5,910		6,117		4,555		74.46		1,430		1,486		946		63.66		1,506		1,506		754		50.07		8,846		9,109		6,255		68.67

		841402		Közvilágítás		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		23,624		23,624		15,074		63.81		23,624		23,624		15,074		63.81

		841403		Városgazdálkodás		0		0		37		0.00		0		0		7		0.00		23,828		23,828		9,802		41.14		23,828		23,828		9,846		41.32

		841403-6		VK.rekonstr. ESZA+parl.fű		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		0		0		1,750		0.00		0		0		1,750		0.00

		842421		Közterületfenntartás		2,145		2,243		1,720		76.68		538		564		430		76.24		39		39		227		582.05		2,722		2,846		2,377		83.52

		842531		Polgárvédelmi tev.		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		1,038		1,038		673		64.84		1,038		1,038		673		64.84

		842541		Ár-és belvízvédelem		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		3,550		5,086		3,219		63.29		3,550		5,086		3,219		63.29

		862301		Fogorvosi ellátás		3,741		3,946		2,736		69.34		846		901		694		77.03		3,321		3,321		1,811		54.53		7,908		8,168		5,241		64.17

		869401		Családvédelem		9,453		9,796		5,816		59.37		2,471		2,564		1,528		59.59		1,548		1,548		502		32.43		13,472		13,908		7,846		56.41

		869042		Isk.eü.gondozás		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		6,013		6,013		2,281		37.93		6,013		6,013		2,281		37.93

		882115		Ápolási díj TB.járuléka		0		0		0		0.00		7,346		7,346		4,677		63.67		0		0		0		0.00		7,346		7,346		4,677		63.67

		890441		Közcélú foglalkoztatás		111,483		111,483		72,136		64.71		15,065		15,065		9,913		65.80		3,870		3,870		442		11.42		130,418		130,418		82,491		63.25

		890442		Közhasznú foglalkoztatás		13,253		13,253		10,406		78.52		3,578		3,578		2,791		78.00		50		50		942		1884.00		16,881		16,881		14,139		83.76

		900400		Városi kulturális-sportrend.		0		0		0		0.00		0		0		0		0.00		7,213		7,213		2,600		36.05		7,213		7,213		2,600		36.05

				ÖSSZESEN:		312,230		320,265		221,978		69.31		73,737		75,891		53,309		70.24		222,550		226,475		162,045		71.55		608,517		622,631		437,332		70.24





5.MEL.

		SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

		2010. I-III. NEGYEDÉVI

		TÁMOGATÁSAI, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI,

		TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSAI

		ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

								adat: ezer Ft.

		MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		%

				EREDETI		MÓD.

		Működési célú pézeszköz átadás államházt. kiv.		15,875		16,259		15,502		95.34

		Működési célú pézeszköz átadás államházt. belül		3,871		4,009		6,332		157.94

		Támog., átadott pénzeszk.:		19,746		20,268		21,834		107.73

		TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK:

		1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK

		~időskorúak járadéka		2,394		2,394		925		38.64

		~rendszeres szoc. segély		27,120		27,120		10,780		39.75

		~ RÁT		136,800		136,800		82,087		60.01

		~lakásfenntartási támogatás		30,576		30,576		23,434		76.64

		~gyermekvédelmi  támogatás		8,352		8,352		3,996		47.84

		~ápolási díj		30,609		30,609		19,486		63.66

		~Tb.		7,346		7,346		4,677		63.67

		~személyes szab.korl. kárpótlás		- 0		- 0		- 0		0.00

		2., ESETI ELLÁTÁSOK

		~fűtési támogatás		2,000		2,000		363		18.15

		-pénzbeni átmemeti segély		2,500		2,500		1,917		76.68

		~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		400		400		297		74.25

		~temetési segély		1,500		1,500		921		61.40

		~főiskolások támogatása, Bursa		2,400		2,400		945		39.38

		~köztemetés		1,360		1,360		105		7.72

		~közgyógyellátás		1,085		1,085		547		50.41

		~mozgárkorlátozottak támog.		4,800		4,800		3,703		77.15

		~nyugdíjas és diák bérlet		1,850		1,850		1,170		63.24

		~Idősek támogatása		800		800		36		4.50

		~hulladékszállítási támogatás		- 0		1,030		- 0		0.00

		~nyugdíjas ktv.szoc.támogatása		300		300		140		46.67

		~ eseti szoc.és átmeneti segély		- 0		- 0		- 0		0.00

		~ óvodáztatási támogatás		800		800		280		35.00

		ÖSSZESEN:		262,992		264,022		155,809		59.01

		Le: munkaadót terhelő járulék		7,346		7,346		4,677		63.67

		ÖSSZESEN:		255,646		256,676		151,132		58.88

		ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA		- 0		- 0		- 0		0.00

		MINDÖSSZESEN:		275,392		276,944		172,966		62.46
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5.A.MEL.

		

						SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

						KIMUTATÁS A 2010. I-III. NEGYEDÉVI

						TÁMOGATÁSOKRÓL, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOKRÓL

												adat: ezer Ft.

						MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		%

								EREDETI		MÓD.

				1.		Kulturális, sport- és egyéb támogatás		13,000		13,000		11,450		88.1

				2.		Nem önk.többs.váll.-nak átadott p.e.(Körös V.)		400		437		37		8.5

				3.		Más önk.szervnek (MÁV közm.,választ.,DARFT)		1,456		1,456		3,534		242.7

				4.		DAREH működési hozzájárulás		415		415		410		98.8

				5.		Többcélú Társulásnak		2,000		2,000		2,236		111.8

				6.		Újszülöttek támogatása		975		975		735		75.4

				7.		Polgárőrség támogatása		500		500		500		100.0

				8.		Kulturális és szakemberképzési támogatás		- 0		138		138		100.0

				9.		Segélyek túlfizetése		- 0		- 0		1,957		0.0

				10.		Támogatás képviselői tiszteletdíjból		- 0		347		272		78.4

				11.		Saját hatáskörű polgárm.tám.		1,000		1,000		565		56.5

		I.				Műk.célú pénzeszköz átadás és tám.		19,746		20,268		21,834		107.7

				1.		Lakossági közműfejlesztési támogatás		3,000		3,000		697		23.2

				2.		P.eszk. más önk.ktgv.szervnek (DARFT ivóvíz)		2,000		2,000		- 0		0.0

				3.		Gondozási Központ felújításához (önerő)		- 0		3,198		3,798		118.8

				4.		Központi ktgv.szervnek (Tűzoltóság)		- 0		- 0		1,289		0.0

				5.		Otthonteremtési támogatás		- 0		4,252		7,688		180.8

				6.		Adott előleg - VK rekonstrukcióhoz		- 0		- 0		- 0		0.0

				7.		DAREH fejlesztési c.pe.átadás		950		950		- 0		0.0

				8.		Diplomások letelepedési támogatása		400		400		100		25.0

		II.				Felhalm.célú pénzeszköz átadás és tám.		6,350		13,800		13,572		98.3

				1.		Helyi támogatás		5,000		5,000		- 0		0.0

				2.		Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne		1,000		1,000		104		10.4

		III.				Kölcsönnyújtás		6,000		6,000		104		1.7

						MINDÖSSZESEN:		32,096		40,068		35,510		88.6
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6.MEL.

		Felhalmozási kiadások bemutatása (2010.09.30-ig)

				adat: ezer Ft-ban

				KIADÁSOK		Mód.ei.		Teljesítés

		1.		Óvoda korszerűsítés		16,843		25,372

		2.		Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás		7,121		7,515

		3.		Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása		23,030		23,582

		4.		Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./		26,864		26,798

		5.		Összekötő járdák felújítása		10,333		10,073

		6.		Egyéb járdarekonstrukció		4,000		329

		7.		Figyelőkutak		1,450		0

		8.		Rendezési terv felülvizsgálata		1,500		1,563

		9.		Erdőfelújítás		1,000		0

		10.		Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal		3,750		429

		11.		Gyarmatoldali temető útfelújítás		5,958		5,923

		12.		Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása		29,565		29,308

		13.		Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése		11,760		11,695

		14.		Turisztikai táblák létesítése		3,915		3,887

		15.		ÁROP szervezetfejlesztés		760		822

		16.		Ivóvízrendszer rekonstrukció		10,000		2,893

		17.		Szennyvízrendszer rekonstrukció		20,800		1,326

		18.		Buszperon építés		0		650

		19.		Petőfi u.felújítás				880

		20.		Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció				1,884

		21.		PAG-SZESZI pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz		5,134		4,328

		22.		Tűzoltóság pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz		8,125		0

		23.		Általános Iskola - beruházás saját hatáskörű ei.módosítás alapján		1,911		1,911

		24.		Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat		1,500		0

		25.		Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás		110,779		49,307

		26.		Városközp.rekonstrukció – Műv.Kp.áttrium udvar felújítása		5,125		357

		27.		Városközp.rekonstrukció – Tűzoltóság felújítása		4,000		13,023

		28.		Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelő rendszer		147,428		86,592

		29.		Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management		14,143		243

		30.		Hunyadi u.csapadékcsatorna felújítás		1,500		0

		31.		Szivattyútelepek felújítása		500		0

		32.		Bölcsődefelújítás		17,970		833

		33.		Gondozási Központ tűzvédelmi berendezéshez		600		236

		34.		Részesedés vásárlás (Békés Manifeszt Kft.)		250		250

		35.		Bérlakások felújítása		2,500		218

		36.		Eszözbeszerzés – Múzeum		100		80

		37.		Eszözbeszerzés – Tűzoltóság		1,063		4,464

		38.		Felhalmozási céltartalék		151,047		0

		39.		Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés		5,600		0

		40.		Felhalmozási kölcsön

				- helyi támogatás		5,000		0

				- munkáltatói támogatás		1,000		104

		41.		Pénzeszköz átadás

				- közműfejlesztési hozzájárulás		3,000		697

				- diplomások letelepedési támogatása		400		100

				- Gondozási Központnak felújításhoz, önerőként		3,198		3,798

				- Otthonteremtési támogatás		4,252		7,688

				- DARFT ivóvízminőség javító program		2,000		0

				- DAREH fejlesztési hozzájárulás		950		0

				- Tűzoltóság - Katasztrófavédelmi pályázathoz		0		1,289

		42.		- Egyéb felhalmozási kiadások		0		1,745

				ÖSSZESEN:		677,727		332,193
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										adat: ezer Ft.

		Intézmény		Előirányzat				Teljesítés		Mód. ei.

				Eredeti		Módosított				%

		ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK:

		Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola		232,736		244,106		185,943		76.2

		Általános és Alapfokú Művészeti Isk.		304,486		329,339		244,227		74.2

		Városi Tűzoltóság		227,732		234,519		162,350		69.2

		Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ		29,975		31,216		24,437		78.3

		ÖSSZESEN:		794,929		839,180		616,957		73.5



&C&"Times New Roman,Félkövér"&14INTÉZMÉNYEK FINANSZIROZÁSA 
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		M Ű K Ö D É S I    C É L Ú

				BEVÉTELEK		Mód.ei.						KIADÁSOK		Mód.ei.

		1.		Intézményi működési bevétel + helyi adók		328,611				1.		Személyi juttatások		998,107

		2.		Önkormányzatnak átengedett ~		356,660				2.		Munkaadókat terhelő járulékok		256,708

		3.		Normatív állami tám. és hozzájárulások		1,166,308				3.		Dologi és egyéb folyó ~		474,392

		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel		65,614				4.		Pénzeszk.átadás		20,268

		5.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		112,112				5.		Társadalom és szoc.pol. ~		256,676

										6.		Általános tartalék		13,117

				ÖSSZESEN:		2,029,305						ÖSSZESEN:		2,019,268

		F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú

				BEVÉTELEK		Mód.ei.						KIADÁSOK		Mód.ei.

		1.		Felhalmozási célú bevétel ÁFA ~		8,000				1.		Beruházások		82,826

		2.		Ingatlanértékesítés		28,000				2.		Felújítások		418,454

		3.		Vízmű bérleti díj		32,000				3.		Felh.célú pe.átadás		13,800

		4.		Pályázati források		105,005				4.		Felhalmozási célú bevétel ÁFA befizetés		5,600

		5.		Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek		36,491				5.		Helyi tám.+munkáltatói kölcsön		6,000

		6.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3,000				6.		Felhalmozási céltartalék		151,047

		7.		Közműfejl.támogatás		3,000

		8.		Visszatérülések		2,000

		9.		Felhalmozási célú hitel		200,000

		10.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		250,194

				ÖSSZESEN:		667,690						ÖSSZESEN:		677,727

				MINDÖSSZESEN:		2,696,995						MINDÖSSZESEN:		2,696,995



&C&"Arial,Félkövér"&12Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (módosított előirányzattal)&"Arial,Normál"&10 &R8.melléklet
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		2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék

						Kiadások megoszlása

		Intézmény		Kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Pézeszköz átadás		Kölcsönnyújtás		Céltart.

		Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		Fűtéskorszerűsítés				16,843

		Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		Bölcsődefejújítás				17,970

		Polgármesteri Hivatal		Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj.				7,121

		Polgármesteri Hivatal		Eü-i alapellátás belső felújítása				23,030

		Polgármesteri Hivatal		Útburkolatok felújítása (4 út)		26,864		0

		Polgármesteri Hivatal		Összekötő járdák felújítása				9,700

		Polgármesteri Hivatal		Egyéb járdarekonstrukció				4,633

		Polgármesteri Hivatal		Figyelőkutak		1,450

		Polgármesteri Hivatal		Rendezési terv felülvizsgálat		1,500

		Polgármesteri Hivatal		Erdőfelújítás				1,000

		Polgármesteri Hivatal		Közműfejlesztési hozzájárulás						3,000

		Polgármesteri Hivatal		Diplomások letelepedési tám.						400

		Polgármesteri Hivatal		Gondozási Központ tűzriasztó						3,198

		Polgármesteri Hivatal		Otthonteremtési támogatás						4,252

		Polgármesteri Hivatal		DARFT ivóvízminőség jav.prg.						2,000

		Polgármesteri Hivatal		DAREH fejlesztési hozzájárulás						950

		Polgármesteri Hivatal		Informatikai fejlesztés		3,750

		Polgármesteri Hivatal		Gyarmatoldali temető útfelúj.				5,958

		Polgármesteri Hivatal		Somogyi-Bacsó B.utcák burk.felúj.				29,565

		Polgármesteri Hivatal		Kinizsi u-i hiányzó közvilágítás kiép.		11,760

		Polgármesteri Hivatal		Turisztikai táblák létesítése		3,915

		Polgármesteri Hivatal		ÁROP szervezet-fejlesztés		760

		Polgármesteri Hivatal		Ivóvíz rendszer rekonstrukció				10,000

		Polgármesteri Hivatal		Szennyvíz rendszer rekonstrukció				20,800

		Polgármesteri Hivatal		Hulladékgazdálkodási terv		1,500

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum				110,779

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- Műv.Központ				5,125

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- Tűzoltóság				4,000

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- Terek felújítása				147,428

		Polgármesteri Hivatal		Városkp.rekonstr.- ESZA+pr.manag.		14,143

		Polgármesteri Hivatal		Hunyadi u.csapadék csatorna felúj.				1,500

		Polgármesteri Hivatal		Szivattyútelepek felújítása				500

		Polgármesteri Hivatal		Bérlakások felújítása				2,500

		PAG-SZESZI - pénzmaradványból				5,134

		Tűzoltóság - pénzmaradványból				8,125

		Ált.Iskola - saját hatáskörben				1,911

		MÁK ktgv.egyeztetés				1		1

		Sárréti Múzeum		Eszközbeszerzés		100

		Polgármesteri Hivatal		Békés Manifeszt Kft. Törzstőke jegyzés		250

		Polgármesteri Hivatal		Gondozási Központ tűzriasztó		600

						Kiadások megoszlása

		Intézmény		Kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Pézeszköz átadás		Kölcsönnyújtás		Céltart.

		Tűzoltóság		Eszközbeszerzés		1,063

		Polgármesteri Hivatal		Pénzmaradvány felhasználás										110,554

		Polgármesteri Hivatal		Munkáltatói kölcsön és helyi támog.								6,000

		Polgármesteri Hivatal		DARFT szeleskerti csatorna rekonstr.										9,973

		Polgármesteri Hivatal		Várhelyi tábor felújítása-FVM										6,000

		Polgármesteri Hivatal		Bölcsődék infrastruktúrális fejlesztése										5,000

		Polgármesteri Hivatal		DARFT Petőfi u. burkolatfelújítás										9,520

		Polgármesteri Hivatal		Senhsi pályázat- LEADER										10,000

		Összesen:				82,826		418,454		13,800		6,000		151,047

		Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés:				5,600

		Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:				677,727
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2010. november 29-i ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Békés Megyei Vízművek Zrt. a 2011. évi víz és csatornadíj javaslatával együtt 
megküldte a 2011. évre vonatkozó rekonstrukciós javaslatát is.  
 
Mint ismeretes 2009. évtől a víz és csatornadíjakban minimum bérleti díj, illetve az 
önkormányzatok által meghatározott bérleti díj került beépítésre. A bérleti díj a víz 
és szennyvízrendszeren végzett rekonstrukciós munkák fedezetét biztosítja. A 
minimum bérleti díj első sorban az azonnali hibaelhárítások (pl. csőtörés, javítás, 
mely a bekötővezeték teljes cseréjével jár) költségeit kell, hogy fedezze, ezt az 
összeget kötelező beépíteni a víz és csatornadíjakba. Míg az önkormányzat által 
meghatározott bérleti díj összegének felhasználására minden évben az üzemeltető 
tesz javaslatot. A 2010. évi minimum bérleti díj összege, nagy valószínűséggel fedezi 
az azonnali szükségessé vált beavatkozások költségét. 2010. évben a Képviselő-
testület által elfogadott rekonstrukciós feladatokat hajtottuk végre, melyre az 
Önkormányzat külön szerződést kötött a Vízművek Zrt.-vel. Ezek a munkák az 
alábbiak voltak: 
 
Ivóvíz ágazatban: 
 


1. Szabolcs vezér utcai hálózatcsere, a 47-es számú főút és a Péter A. sor 
közötti szakaszon 


 
2. Szabadság tér átkötés csere a Bíróságtól a tömblakásig 


 
3. Bocskai utcai ivóvíz bekötő vezetékek cseréje 


 
4. Ivóvíz hálózati csomópontok felújítása:  


 
 Alma Máter Étterem 
 Árpád utca 
 Kinizsi utca – Széchenyi utca kereszteződés 
 Jókai utca – Bacsó B. utca kereszteződés 


 
Szennyvízhálózati ágazatban 
 


1. „B” jelű (4-es számú) szennyvízátemelő felújítása 
 


2. Fáy utcai gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció (Mentőállomástól a 
Tildy Z. utcáig) 


 
Az elvégzett rekonstrukciós munkák összege nettó 16. 774. 000.- Ft. 
 
A Vízművek Zrt. előzetes becslése szerint 2011. évben várható rekonstrukciós 
forrásunk 43. 585. 000.- Ft, mely összeget az 53,6 Ft.-/m3 javasolt bérleti díj 
alapján kalkulálták ki. Az előterjesztésben alacsonyabb bérleti díj megállapítását 
javaslom, ezért nem valószínűsíthető, hogy a Zrt. által tervezett összeg, 
rendelkezésünkre fog állni. 
 







Az elmúlt évhez hasonlóan takarékosabb rekonstrukciós feladatok elvégzését 
javaslom, melynek oka, hogy a kistérségi vízmű egy része kikerül az üzemeltetésből 
(tisztítómű, kútcsoportok), ezért azokra 10 milliókat költeni nem célszerű, itt 
elsősorban a havária helyzetet kell elkerülnünk. A regionális ivóvízminőség javító 
program keretében kb. 250-300 millió Ft. fog rendelkezésre állni a vízhálózati 
rekonstrukcióra, amiből komoly felújítást lehet végrehajtani. 
 
Fenti indokok alapján egy kisebb mértékű rekonstrukciós program végrehajtását 
javaslom az alábbiak szerint:  
 


1. Vízágazatban: 
 


 Cserélendő bekötések száma  20 db  2. 000. 000.- Ft 
 


 Felújítandó közkifolyók száma 5 db  700. 000.- Ft. 
 
Összesen:    2. 700. 000.- Ft 
 
 


2. Szennyvízágazatban: 
 


 Patai utca, Érmellék utca, Újtelep III., IV., XII., XIV. utca gravitációs 
csatorna idomtörések miatti javítás 


 ajánlati ár nem megfelelő: 6. 000. 000.- Ft 
 


 Tisztavíz nyomó vezetékének cseréje (tisztítótelep, Berettyó folyó) 
NA300-as, 200 m hosszúságú   


 ajánlat ár nem megfelelő 7. 000. 000.- Ft 
 


 Szennyvíztisztító telep szociális helységeinek nyílászárók cseréje 
   500. 000.- Ft 
 
Összesen:   13. 500. 000.- Ft 
 


Felülvizsgálandó 
 


 Dózsa Gy. utca (K&H Bank mögött) gravitációs vezetékének 
rekonstrukciója 


 12/A átemelő felújítása, bekapcsolása a folyamatirányítási rendszerbe 
 


3. Kistérségi Vízmű: 
 


 Kútfej gépészet rekonstrukció 3 db  1. 350. 000.- Ft 
 


Felülvizsgálandó 
 


 Érmelléki Vízmű diszpécser központ és Vízmű FIR rekonstrukció, 
vegyszer adagoló szivattyúk frekvenciaváltó cseréje 


 
Mindösszesen:        17. 550. 000.- Ft 
 
 
A felülvizsgálandó tételeknél további egyeztetésekre van szükség és ezt követően 
tudunk benne döntést hozni. 
 
2010. évben is a havária helyzeteket a minimum bérleti díjból rendezni kell.  







 
A Vízművek Zrt. anyagában közölt becsült költségek magasnak tűnnek, ezért itt 
további egyeztetésekre van szükség a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodájával. 
Amennyiben szükséges akár külső szakcéget is célszerű bevonni. 
 
 
 
Szeghalom, 2010. november 15. 
 
 


Macsári József 
 Polgármester 


 
 





