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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 


/2020. (.) önkormányzati rendelete 
 


 a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 29/20102. (XII.15.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 


 
Szeghalom Önkormányzat Polgármestere A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése alapján Szeghalom 
Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 


1. § 
 
A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 29/20102. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2.§ 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
9. A pályázatot kiíró és elbíráló, illetve az elszámolást elfogadó bizottság: a képviselő-testület és 


szervei és szervezetei és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati 
rendeletben szereplő, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntő Oktatási és 
Kulturális Bizottság. 


 
 


2.§ 
 


A Rendelet 5.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, közösségi oldalán és a helyi médiában kell 
közzétenni az éves költségvetés elfogadását követően. 
 
 


3.§ 
 


A Rendelet 11.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2 részből áll: Szakmai Beszámoló és 
Pénzügyi Beszámoló, amelyet a 2. számú mellékleten kell benyújtani.  
(3) A beszámolót a kérelmet elbíráló bizottságnak kell benyújtani a tárgyévet követő év február 
20. napjáig. A Pénzügyi Beszámolót a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja és az elfogadás 
érdekében a bizottság elé terjeszti. A bizottság az ellenőrzés eredményéről és elfogadásáról a 
tárgyévet követő év márciusi rendes ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
 


4.§ 
 


A Rendelet az alábbi új, 13. §-sal egészül ki: 
Amennyiben a civilszervezet, sportegyesület a költségvetési támogatást nem jelen rendelet 
alapján kapta, hanem más elbírálás szerint (pl. közvetlenül a költségvetési rendelet alapján, 
illetve polgármesteri keretből), a támogatás elszámolására jelen rendelet szabályai 
irányadóak. 
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5.§ 
 


(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú Melléklete lép. 
(2) A Rendelet 3. számú Melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú Melléklete lép. 
(3) A Rendelet 4. § (6) bekezdése hatályát veszti. 
 
 


6.§ 
 


Jelen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
 
 


 
 
 Macsári József                                                                                        dr. Pénzely Erika 
  polgármester                                                                                                   jegyző 
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1. számú Melléklet a ../2020. (.) számú önkormányzati rendelethez 


 


 


„2. számú Melléklet a 29/2012.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 


 
Útmutató 


civil szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló  
szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 


 
 
A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai és pénzügyi szakmai beszámolóval 
kell igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal 
(adatlap, programleírás, részletes költségvetés) 
2.   Szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 


a) Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a megvalósított feladat 
- pontos leírását, időpontját és helyszínét 
- résztvevők létszámát, 
- az együttműködő szervezetek listáját. 


b) Hiteles dokumentációt (fénykép, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.) 
3.   A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 


- a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számlaszám, 
számviteli bizonylat, stb.) 
- kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 
- kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása. 
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2. számú Melléklet a ../2020. (.) számú rendelethez 
 
3.l számú Melléklet a 29/2012.(XII.15.) számú 
rendelethez        


  B I Z O N Y L A T   Ö S S Z E S Í T Ő       
          


……………………………………………………………………………………………………………………………… (támogatott szervezet neve)    
          


……………………………………………………………………………………………………………………………… (támogatott szervezet székhelye)    
          
 ……./202… számú támogatási szerződés elszámolása   
          
Tétel sorszáma Számla sorszáma Számla kiállításának kelte Számla kiállítója Számla tartalma Kifizetés módja Számla bruttó összege Elszámolt összeg   
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
    Mindösszesen:    Ft  Ft   
   P.H.       
………………….. (helység)……..év………hónap…..nap        
    ……………………………………………………………………    
    támogatott szervezet képviselőjének aláírása     
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Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
    Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Polgármestere 


részére 
 


Tisztelt Polgármester Úr! 


Jelenleg a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal a 43/2009.(IV.27.) számú önkormányzati 
határozattal elfogadott és a 47/2018.(IV.27) számú önkormányzati határozattal módosított 
megállapodás alapján végzi a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, mint önálló 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdasági feladatait.  
2021.január 01.napjától a fenti feladatokat Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja látja majd el. 
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 
9.§ (5a) bekezdése alapján, az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervnek és a feladatellátásra kijelölt költségvetési szervnek a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodását az irányító szerv hagyja jóvá. 
Az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vonatkozásában 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja útján biztosított a tervezési, 
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok jogszabályban foglaltak 
szerinti ellátása. 
Fentiekre hivatkozva, kérem Polgármester Urat, hogy a mellékelt munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás tervezet szíveskedjen jóváhagyni. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
………../2020.(……….)  
 


H A T Á R O Z A T 
 


A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt 
felhatalmazás alapján Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és 
hatáskörében eljárva, a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 9.§ (5a) bekezdése alapján 
az alábbiakról döntöttem: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ és a Szeghalmi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde közötti, az együttműködés rendjéről, a munkamegosztás, 
a jog- és hatáskörgyakorlás, a felelősségvállalás szabályairól szóló, az előterjesztéshez 
mellékelt megállapodást jóváhagyom. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Németh-Csák Erika és Mikéné Erdei Erika intézményvezetők 
 
 
Szeghalom, 2020.december 10. 
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Macsári József 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető      








MEGÁLLAPODÁS 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, Szeghalom, Tildy 
Zoltán utca 19-21. (képviseli: Németh-Csák Erika intézményvezető), mint gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja), illetve a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
(továbbiakban Óvoda és Bölcsőde), Szeghalom, Petőfi u.1. (képviseli: Mikéné Erdei Erika 
intézményvezető), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a 
továbbiakban együttesen: Felek között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.) 9.§ (5) bekezdésében szabályozottak alapján, az 
alábbiak szerint az együttműködés rendjéről, a munkamegosztás, a jog- és hatáskörgyakorlás, a 
felelősségvállalás szabályairól 
 


I. 
Általános elvek 


 
1. Felek az Ávr. 9.§ (5) és (5a) bekezdése alapján, az Áht. 10.§  (4), (4a) és (4b) bekezdés 


szerint az együttműködés rendjét, a munkamegosztás, a jog- és hatáskörgyakorlás és 
felelősségvállalás rendjét jelen megállapodásban rögzítik. 
 


2. Felek közti viszony rendezésére jelen megállapodás megkötésével kerül sor, amely 
tartalmazza az együttműködés fő sajátosságait, illetve a feladatok megosztását, a 
felelősségvállalás rendjét. Az együttműködés és a megállapodás célja a hatékony, szakszerű 
és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek biztosítása. 


 
3. Az Óvoda és Bölcsőde köteles a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jog-, hatáskör és 


feladatkörök gyakorlása során az érvényben lévő jogszabályokat, Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja gazdálkodási szabályzatait alkalmazni azzal, 
hogy a megállapodás nem csorbíthatja az Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási, szakmai döntési 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 


 
4. Az Óvoda és Bölcsőde az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel 


rendelkezik. A saját költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáért felel, 
köteles a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását biztosítani. 


 
5. Felek közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az 


előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a munkafolyamatba épített 
ellenőrzésért. Az Óvoda és Bölcsőde Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető 
Központja számviteli politikája keretében elkészített szabályzatokat alkalmazza és betartja. 


 
6. A főkönyvi könyvelést Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


végzi és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az Óvoda és 
Bölcsőde gazdasági eseményei egymástól. 


 
7. Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja az Óvoda és Bölcsődével 


együttműködve ellátja azokat a feladatokat, amelyeknek a személyi és tárgyi feltételei az 
Óvoda és Bölcsődében nem állnak fenn, így pl. a könyvvezetést, terminálon történő 
utalásokat, adatszolgáltatásokat. 
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8. Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja felelős a feladatok 
végrehajtásáért, a jogkörébe tartozó feladatok jogszerű végrehajtásáért, a mindenkori 
költségvetési előirányzatok betartásának ellenőrzéséért. Ezen ellenőrzés elsősorban 
érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során érvényesül. 


 
9. Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője az általa ellátott gazdálkodási feladatok 


végrehajtásáért, az előirányzatok feletti felügyeletért, azok felhasználásáért, valamint 
valamennyi kötelezettségvállalás elvégzéséért felelős. 


 
10. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 


saját hatáskörében gyakorolja. A kötelezettségvállalások nyilvántartása Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja történik. Az Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője folyamatosan és haladéktalanul megküldi a kötelezettségvállalások 
dokumentumait Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja részére. 


 
11. A pénzügyi információkért, azok valódiságáért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért a 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ gazdaságvezetője felel. 
Minden szakmai információért az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét terheli a 
felelősség. 


 
12. Az Óvoda és Bölcsőde a Leltározási Szabályzat alapján végzi a mennyiségi felvételen 


alapuló leltározást. A mérleget alátámasztó év végi leltár elkészítése Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központ feladata. A leltárértékelést Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja készíti el, amely a nyilvántartások és a 
tényleges közötti eltérést mutatja ki. 


 
13. A selejtezést az Óvoda és Bölcsőde javaslata alapján Szeghalom Város Önkormányzat 


Intézményműködtető Központja végzi a vonatkozó szabályzat alapján. 
 
14. Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja gondoskodik arról, hogy a 


gazdálkodással kapcsolatos szabályozások eljussanak az intézményhez, és segíti azok 
végrehajtását. 


 
15. A megállapodásban foglaltak gyakorlati végrehajtását a feleknek évenként értékelni kell. 


Amennyiben szükséges, az értékelés alapján végre kell hajtani a megállapodás módosítását.  
 


II.  
A munkamegosztás területei, feladatai 


 
1. Az éves költségvetés tervezése 


 
16. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 


Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében meghatározott költségvetés 
tervezési feladatokat mind a szakmai, mind pedig a gazdasági-, ellátási feladatok 
vonatkozásában végre kell hajtani. Az Óvoda és Bölcsőde önálló költségvetési javaslatot 
készít, amely javaslatát a megadott határidőre benyújtja a Polgármesteri Hivatalnak, amely 
a felülvizsgált javaslatot a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé 
terjeszti. A Képviselő-testület dönt az éves költségvetés elfogadásáról.  
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2. Az éves költségvetési előirányzatok módosítása 
 


17. Az Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási és módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központját 
folyamatosan tájékoztatja. Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője írásban rendelkezik 
saját intézménye kiemelt előirányzatának módosításáról; erről Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja saját előkészítésében a konszolidált 
költségvetési rendelet módosításán keresztül Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-
testületét tájékoztatja.  
 


3. Kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 


18. A kötelezettségvállalás és utalványozás Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja szabályzata alapján történik, erre az Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. Az 
érvényesítés és ellenjegyzés Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető 
Központja történik a szabályzatban meghatározott módon. 


 
4. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás 


(bérgazdálkodás) szabályai 
 


19. Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol. A 
bármely okból keletkezett bérmaradvány a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés után 
használható fel. A munkáltatói intézkedésekről a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul 
tájékoztatni kell. 


 
20. A munkáltató joggal az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője önállóan rendelkezik. A 


közalkalmazotti, munkajogi jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézés (pl. kinevezés, átsorolás, 
megbízási díj, elszámoló lap stb.) illetve az okiratok eljuttatása a Magyar Államkincstárhoz 
az Óvoda és Bölcsőde feladata. Az Óvoda és Bölcsőde intézmény- vezetőjének 
jogviszonyával kapcsolatos okiratok előkészítése és továbbítása a Szeghalmi Polgármesteri 
Hivatal feladata. 


 
21. A személyi jellegű kifizetések számfejtéséhez szükséges adatokról, távolmaradásról, 


betegszabadság igénybevételéről szóló jelentéseket az Óvoda és Bölcsőde adatszolgáltatása 
alapján az Óvoda és Bölcsőde továbbítja a Magyar Államkincstár felé, az adattartalmak 
valódiságáért felelős.  


 
22. Az év végi beszámoló kitöltéséhez és alátámasztásához megfelelő időben a nyilvántartást a 


az Óvoda és Bölcsőde Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ 
részére át kell adni, egyidejűleg gondoskodni kell a főkönyvi nyilvántartással való 
egyezőségről. 


 
23. Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője felel azért, hogy a munkaerő-gazdálkodás, 


bérgazdálkodás, személyi juttatások és egyéb juttatások megállapítása és kifizetése a 
jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete döntéseinek megfelelően történjen. 


 
5. Főkönyvi könyvelés és részletező nyilvántartások vezetésének rendje 
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24. Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja látja el a főkönyvi 
könyvelést, az előirányzatok és módosításaik nyilvántartását, a könyvelési feladatokat, az 
összevont számviteli rend elkészítését. 


 
25. A számvitel részét képező részletező nyilvántartások egyes területeinek ellátása: 


- a készletek analitikus nyilvántartása: Óvoda és Bölcsőde 
- befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartás (ideértve a kis értékű tárgyi 


eszközöket is): Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ 
- selejtezések, ennek bizonylatolása: Óvoda és Bölcsőde javaslata alapján: Szeghalom 


Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ 
- támogatások nyilvántartása: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető 


Központ Az Óvoda és Bölcsőde intézmény- vezetője köteles a támogatási szerződés 
másolati példányát átadni. A pályázaton elnyert összeggel való elszámolásért az Óvoda 
és Bölcsőde vezetője felel. 


- munkaruházati nyilvántartás: Óvoda és Bölcsőde 
- jelenléti ív, szabadságok nyilvántartása: Óvoda és Bölcsőde, erről adatszolgáltatás a 


KIRA rendszerbe: Óvoda és Bölcsőde 
 


6. Pénzkezelés, pénzellátás rendje 
 
26. Az Óvoda és Bölcsőde saját pénztárral rendelkezik, amelyet Szeghalom Város 


Önkormányzat Intézményműködtető Központja kezel. A kisebb kifizetések teljesítésére 
az Óvoda és Bölcsőde munkavállalója elszámolási előleget kap, mellyel az előleg 
felvételét követő 30 napon belül elszámol. Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központ látja el a bankszámlaforgalom lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat. 


 
27. Az Óvoda és Bölcsőde önálló bankszámlával rendelkezik, amelyen saját bevételei, átvett 


pénzeszközei, támogatásai és az intézményfinanszírozás bevételei jelennek meg. Az 
Óvoda és Bölcsőde kiadásait Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető 
Központja által a saját bankszámláról indított kifizetésekkel teljesíti.  


 
28. Az Óvoda és Bölcsőde dolgozói részére a rendszeres bér, bérjellegű kifizetések teljesítése 


lakossági folyószámlára történő utalással történik. 
 


7. A működtetés, felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyon 
használata 


 
29. Az Óvoda és Bölcsőde feladata: 


- munkaerő foglalkoztatása, irányítása 
- intézményi üzemeltetés, (pl. irodaszer, nyomtatvány, kiadványok, folyamatos 
intézményi működtetést biztosító készletek, karbantartási anyagok beszerzése, szakmai 
anyagok beszerzése) 
- A beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtása a költségvetésben jóváhagyott összeg 
szerint történik 
- A tárgyi eszközök felújítását a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal karbantartással 
foglalkozó szakemberei végzik; az intézményvezető feladata, hogy jelezze, mely 
vagyontárgy és milyen mértékű felújításra szorul. A felújítás akkor végezhető el, ha a 
fedezet a költségvetésben biztosított vagy a felújításra szoruló vagyontárgy hiánya a 
működetést veszélyeztetné 
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- ingatlanvagyon kezelése: addig a határig, amíg azt az ingatlan tulajdonosának ide 
vonatkozó rendeletei meghatározzák. 


 
8. Belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 


 
30.  Az Óvoda és Bölcsőde belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése 


tekintetében Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ belső 
kontrollrendszere az irányadó. Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője felelős az 
intézményén belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
megszervezéséért és hatékony működtetéséért. 


 
9. Információáramlás, adatszolgáltatás, beszámolás 


 
31. Az információáramlás biztosítása a Felek együttes feladata és kötelezettsége. 
 
32. A gazdálkodási jogszabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség biztosítása, 


továbbítása, adatgyűjtés és adategyeztetés Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központ feladata azzal, hogy az Óvoda és Bölcsőde köteles azon 
dokumentumokat, nyilvántartásokat vezetni és rendelkezésre bocsátani, amelyek az 
adatszolgáltatás alapját képezik. 


 
33.  Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja elkészíti a 


költségvetési és mérlegjelentéseket, az éves beszámolót. A költségvetési maradvány 
kimutatása, indokolása az Óvoda és Bölcsőde közreműködésével történik. 


 
34. Az Óvoda és Bölcsőde vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, 


nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének telesítése a Szeghalom 
Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ feladata. 


 
35. Az Óvoda és Bölcsőde beszámolni és tájékoztatni a Szeghalom Város Önkormányzatát 


minden olyan eseményről, ami a gazdálkodást befolyásolja. 
 


10. Hatályba lépés 
 
36. Jelen megállapodás 2021. január 1. napján lép hatályba. 
 
37. Jelen megállapodás maradéktalan betartásában mindkét fél teljes körű együttműködést 


vállal. 
 
Ezt a Megállapodást – mely a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
melléklete - Szeghalom Város Önkormányzat Polgármestere ……/2020.(…….) számú 
határozatával fogadta el. 
 
 
Szeghalom, 2020. ………………..hó ………napján 
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……………………………………………      …………………………………………  
      Szeghalom Város Önkormányzat  
        Intézményműködtető Központ      Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 


 
 
 


Előterjesztés a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bek. alapján eljáró polgármester részére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 29/2012. (XII.15.) számú rendeletünk módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet mellékelten beterjesztem az alábbi 
 


indokolással: 
 


Hivatkozott rendeletünk szerint történik a civil szervezetek költségvetési támogatása. A rendelet 
végrehajtásának ellenőrzését kértük a belső ellenőrzéstől. 
Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel. Ugyanakkor a rendeletünk néhány pontjában 
újraszabályozásra, pontosításra tett javaslatot. Ez főként a támogatások elszámolásával, az 
elszámolás elfogadásával kapcsolatos, ahol a rendeletünk valóban nem elég részletes. Ennek alapján 
és a szükséges aktualizálások okán terjesztjük be a módosítás tervezetét. 
 
Részletes indokolás: 
 


1. §-hoz  
 
Eddig nem volt nevesítve az, hogy ki fogadja el a pályázatok végrehajtását, ki az, aki a szakmai és a 
pénzügyi elszámolás elfogadja. Javaslatunk szerint ez ugyanaz a bizottság lenne, amely a 
támogatást megítéli. Ezért az elszámolás elfogadását is nevesítettük, mint hatáskört az Oktatási és 
Kulturális Bizottság számára. 
A rendelet megalkotásakor még hatályos SZMSZ számát és a bizottság nevét aktualizáltuk. 
 


2. §-hoz: 
 
A pályázat kiírását, meghirdetését a költségvetés elfogadását követően tartjuk indokoltnak, ezzel 
egészítettük ki a korábbi szabályt. A tervezetbe bekerült, mint hirdetési lehetőség a közösségi 
oldalunk. 
 


3. §-hoz 
 
A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló tartalmi követelményeit szabályoztuk újra, 
pontosítva azokat. A tervezett szabályozás szerint az Oktatási és Kulturális Bizottság végzi a 
felhasználás ellenőrzését. A beszámoló szakmai tartalmát a Bizottság vizsgálja, összeveti a 
benyújtott kérelemmel. A pénzügyi ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi el, 
és nyújt segítséget a Bizottságnak. A bizottság így megalapozottan tud dönteni a szakmai és 
pénzügyi teljesítésről, annak elfogadásáról. Ez az elfogadó bizottság határozat kerül a testület elé 
márciusban tájékoztatás céljából. 
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu





4. §-hoz 
 
Nem minden támogatás alapszik a hivatkozott rendeleten. Általában a sportszervezetek közvetlenül 
a költségvetési rendeletben kapják meg a támogatást, illetve a „polgármesteri keretből” is több 
szervezet kap támogatást. Javasoljuk, hogy ezeken a más jogcímeken támogatásban részesülők is a 
jelen rendelet szerinti tartami és formai elszámolásra legyenek kötelesek. 
 


5. §-hoz 
 
Az aktualizált Mellékletek szerepelnek itt. 
A sportegyesületek a jelen rendelet szerinti támogatásuk igénylése során már a pályázat elbírálása   
e l ő t t   előleget igényelhettek. Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a sportegyesületek 
támogatása nem a „civilrendelet” szerint történik, hanem közvetlenül a költségvetés elfogadásakor, 
indokolatlan ez a szabályozás. 
 


6. §-hoz  
 
Hatályba léptető rendelkezések. A módosítás 2021. január 1-én lépne hatályba, vagyis az elbírálás 
és az elszámolás már a módosított rendelet szerint történne. 


 
 
HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
A belső ellenőrzés rendelet-módosító javaslatait elfogadtuk. A támogatással történő sokkal 
fegyelmezettebb elszámolás jogos társadalmi érdek. Szabályozásra került a beszámoló benyújtása, 
az ezzel kapcsolatos döntéshozatal. Ez a költségvetési fegyelmet szolgálja. A rendelet 
végrehajtásához szükséges pénzügyi, személyi feltételek rendelkezésre állnak, további pénzbeli 
erőforrás nem szükséges. 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2020. 12. 14. 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Macsári József 








Költségvetési beszámoló, mérleg Cél: annak megállapítása, hogy az éves Költségvetési beszámoló hiánya, 


dokumentáció ellenőrzése költségvetési beszámóló rendelkezésre áll-e, aláírás hiánya, zárással kapcsolatos


aláírásra kerül-e, az időközi mérlegjelentések, alapbizonylatok, részletező nyilván-


a mérleget alátámasztó dokumentumok tartások, leltárak, mérlegjelentések


rendelkezésre állnak-e. hiánya,


Szeghalom Város Önkormányzat Módszer: dokumentumok és nyilvántartások


Intézményműködtető Központ ellenőrzése  - jogszabályi rendelkezések, belső


Intézmény szabályozás be nem tartása, személyi


Tárgya: Költségvetési beszámoló, felelősség felmerülése


mérlegdokumentáció ellenőrzése


Időszak:  2020. év


Költségvetési beszámoló, mérleg Cél: annak megállapítása, hogy az éves Költségvetési beszámoló hiánya, 


dokumentáció ellenőrzése költségvetési beszámóló rendelkezésre áll-e, aláírás hiánya, zárással kapcsolatos


aláírásra kerül-e, az időközi mérlegjelentések, alapbizonylatok, részletező nyilván-


a mérleget alátámasztó dokumentumok tartások, leltárak, mérlegjelentések


rendelkezésre állnak-e. hiánya,


Módszer: dokumentumok és nyilvántartások


Szeghalom Város Önkormányzat ellenőrzése  - jogszabályi rendelkezések, belső


Nagy Miklós Városi Könyvtár szabályozás be nem tartása, személyi


Intézmény Tárgya: Költségvetési beszámoló, felelősség felmerülése


mérlegdokumentáció ellenőrzése


Időszak:  2020. év 


2021. II. n.év


1 fő


pénzügyi


2021. II. n.év 8 ellenőri napSzabályszerűségi


10 ellenőri nap


1 főés 


ellenőrzés


szükségletek


Azonosított kockázati


tényezők típusa


Az ellenőrzés


ütemezése


Az ellenőrzésEllenőrizendő


BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERV  2021. ÉV


Erőforrás


Szeghalom Város Önkormányzat


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.


Az ellenőrzésre vonatkozó


Terjedelme: teljeskörű felülvizsgálat


ellenőrzés


és


Terjedelme: teljeskörű  felülvizsgálat


folyamatok és


szervezeti egységek


Szabályszerűségi


terjedelme, ellenőrzött időszak)


pénzügyi


stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya,







Selejtezés, leltározás Cél: annak megállapítása, hogy a selejtezési Szabályozásbeli hiányosság, selejtezés,


ellenőrzése leltározási tevékenység szabályozott-e. leltározás dokumentumainak hiánya, 


A selejtezést, a leltározást a szabályzatban egyeztetések hiánya, leltározás 


előírtak szerint végzik-e. elmaradása, vagyonvédelem be nem


A vagyonvédelem biztosított-e. tartása,


Módszer: dokumentumok vizsgálata  -jogszabályi rendelkezések, belső 


Szeghalom Város Önkormányzat szabályok be nem tartása, bizonylati 


Művelődési, Sport és Szabadidő Tárgya: Selejtezés, leltározás ellenőrzése rend - fegyelem megsértése, 


Központ Intézmény vagyonvédelem hiánya, személyi 


felelősség felmerülése


Időszak:  2020. év


Az anyakönyvi és egyéb családi Cél: annak megállapítása, hogy az anyakönyvi Szabályozásbeli hiányosság, analitikus 


eseményekről szóló Önkormányzati és egyéb családi események szabályozottsága nyilvántartás hiánya, számlázáshoz 


rendelet szabályainak betartása biztosított-e, analitikus nyilvántartás van-e, kapcsolódó alapbizonylatok hiánya


a számlázás a megállapított díjtételen történik-e.


Módszer: dokumentumok vizsgálata  -jogszabályi rendelkezések, belső 


Tárgya: Az anyakönyvi és egyéb családi szabályok be nem tartása, bizonylati 


eseményekről szóló Önkormányzati rendelet rend - fegyelem megsértése, 


Szeghalom Város Önkormányzat szabályainak betartása


Polgármesteri Hivatala


Időszak:  2019. év


2021. évre tervezett összes ellenőrzési nap: 36 ellenőri nap


A 2021. évi ellenőrzési terv a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 31. § előírásai alapján készült.


_____________________


dr. Pénzely Erika


jegyző


pénzügyi


ellenőrzés


Terjedelme: teljeskörő ellenőrzés


Szabályszerűségi 2021. III. n.év 8 ellenőri nap


és 1   fő


Szeghalom, 2020. december 08.


szervezeti egységek terjedelme, ellenőrzött időszak)


Ellenőrizendő Az ellenőrzésre vonatkozó


Terjedelme: teljeskörű ellenőrzés


stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya,folyamatok és


1   fő


2021. III. n.év 10 ellenőri nap


Az ellenőrzés Erőforrás


ütemezése szükségletektényezők


Azonosított kockázati Az ellenőrzés


pénzügyi


típusa


ellenőrzés


és 


Szabályszerűségi
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  


Tisztelt Képviselő-testület! 


A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. szerint a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig 
hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § szintén így rendelkezik. 


Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján készíti 
el az éves ellenőrzési tervet. 


Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyni 
szíveskedjen!  


A belső ellenőrzési feladatok ellátása nem változik, külső szervezet látja el.    


 
HATÁROZAT 


 
 


A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás 
alapján Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. és a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § alapján az 
alábbiakról döntöttem: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a Melléklet szerint 
határozom meg.               


Az előterjesztést készítette:  


dr. Pénzely Erika jegyző 


                                                                                                                    Macsári József 


 
Szeghalom, 2020. 12. 10. 
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