
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

165/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. június 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 
Nyí lt ü lé s  

1. Szégédi Ví zmü  Zrt. 2012. é vi kőncéssziő s dí j élsza mőla sa é s pé nzü gyi, mü szaki 
ta jé kőztatő ja  
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

2. Az adő ssa gkőnszőlida ciő  üta n fénnmaradő  adő ssa ga llőma ny kézélé sé nék tőva bbi 
léhétő sé géi 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

3. „Szégéd - Algyő ” Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla ssal kő téndő  
Ta mőgata si szérző dé s jő va hagya sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

4. A Sziva rva ny O vőda inté zmé nyvézétő i a lla shélyré béé rkézétt pa lya zatők 
élbí ra la sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

5. Ké mé nyséprő -ipari kő zszőlga ltata s féladatélla ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

6. E ga z-Dé ga z Zrt. béta pla lő  vézété k II. ü tém vézété kjőg lé tésí té sé II. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

7. Csőngra d Mégyéi Télépü lé stisztasa gi Kft. tő rzstő ké émélé sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

8. LEADER-és pa lya zatők bényü jta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

9. Lővaspa lya ő ntő ző réndszér kivitélézé sé nék vé gső  kő ltsé gvété sé (ülés előtt 
kiosztva) 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

10. Az Algyő i Spőrtkő r pa lya zata alapja n mégvalő sí ta s élő tt a llő , hat fütő kő rő s 
atlé tikai pa lya térü lété nék fő ldféltő lté sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

11. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2013. é vi kő ltsé gvété sé rő l sző lő  
4/2013.(III.27.) O r. mő dősí ta sa (II.) 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

12. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata vagyőna félétti réndélkézé si jőg gyakőrla sa nak 
szaba lyairő l sző lő  réndélét II. 
Elő térjésztő : Jégyző   

13. Együ ttmü kő dé si méga llapőda s gazda lkőda si, münkaü gyi féladatők 
münkamégőszta sa nak réndjé ré vőnatkőző an 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

14. Algyő  Nagykő zsé g Télépü lé s Hélyi Esé lyégyénlő sé gi Prőgramja 



Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
15. Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Pé nzkézélé sé nék 

éllénő rzé sé rő l 
Elő térjésztő : Jégyző   

16. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. é v II. fé lé vi münkatérvé 
Elő térjésztő : Alpőlga rméstér 

17. Dé l-Alfő ldi Té rsé gi Hülladé kgazda lkőda si Ta rsüla s Ta rsüla si Méga llapőda sa 
mő dősí ta sa nak jő va hagya sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

18. Ta jé kőztatő  az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt ésémé nyékrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

19. Egyébék, béjélénté sék 
 
Za rt ü lé s: 

20. Algyő  kü ltérü lét 01241/3 hrsz. alatti ingatlan cséré jé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

 
 

E rtésí té st kap: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  

3) Iratta r  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
 
 
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

166/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 2012. évi koncessziós díj elszámolása és pénzügyi, 

műszaki tájékoztatója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér a „Szégédi Ví zmü  Zrt. 2012. é vi kőncéssziő s dí j élsza mőla sa é s 
pé nzü gyi, mü szaki ta jé kőztatő ja” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta. 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét a Szégédi Ví zmü  Zrt. a ltal ké szí tétt pé nzü gyi é s mü szaki 
bésza mőlő t élfőgadta. 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Télépü lé sü zéméltété si csőpőrt 
4. Szégédi Ví zmü  Zrt. 
5. Télépü lé sü zéméltété si csőpőrt 
6. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
7. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

167/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Az adósságkonszolidáció után fennmaradó adósságállomány 

kezelésének további lehetőségei 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér „Az adő ssa gkőnszőlida ciő  üta n fénnmaradő  adő ssa ga llőma ny 
kézélé sé nék tőva bbi léhétő sé géi” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 

 

1. A Ké pvisélő -téstü lét az adő ssa gkőnszőlida ciő  üta n fénnmaradő  adő ssa ga llőma ny 
réndézé sé ü gyé bén, dő nté sé nék méghőzatala hőz, fü ggétlén szaké rtő  bévőna sa t ké ri 
az ala bbiak figyélémbévé télé vél: 

1.1. A szaké rtő  vé lémé nyé térjédjén ki a kőnszőlida la s üta n fénnmaradő  tő ké 7, 
illétvé 15 é vés fütamidő  alatt tő rté nő  visszafizété sé nék léhétő sé gé ré a tő ké 
va ltőzatlan dévizanémbén (CHF) hagya sa, illétvé HUF-ra vagy EUR-ra tő rté nő  
a tva lta sa ésété n is. 

1.2. A szaké rtő  vizsga lja még, hőgy a szérző dé s szérint, a Raifféisén Banknak van-é 
léhétő sé gé va ltőzatlan dévizaném (CHF) é s a fütamidő  7 é vré tő rté nő  
cső kkénté sé ésété n a kamatféla r 0,75 sza zalé krő l 2,5 sza zalé kra tő rté nő  
mégémélé sé ré. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét dévizahitélés pérü gyléttél főglalkőző  jőgi szakémbér 
a lla sfőglala sa t ké ri, hőgy la t-é ésé lyt az ő nkőrma nyzati kő tvé nykibőcsa ta s 
tékintété bén sikérrél indí thatő  pérés élja ra s léfőlytata sa ra. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy a 2013. é v jü liüs havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé sré a 
szakémbérék vé lémé nyé nék ismérété bén kérü ljő n vissza az élő térjészté s. 

 
Errő l é rtésü l: 

1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Pé nzü gyi csőpőrt 
4./ Iratta r 

 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
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168/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: „Szeged - Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással 

kötendő Támogatási szerződés jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér „„Szégéd - Algyő ” Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla ssal 
kő téndő  Ta mőgata si szérző dé s jő va hagya sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzza: 
 

1. A Közgyűlés jóváhagyja a határőzat mélléklétét képéző (Szégéd Mégyéi Jőgú Várős 
Önkőrmányzata, Algyő Nagyközség Önkőrmányzata, Szégéd-Algyő Ivóvízminőség-
javító Önkőrmányzati Társülás közötti) Támőgatási szérződést és félhatalmazza a 
Pőlgárméstért annak aláírására.  
Félélős: Pőlgárméstér 
Határidő: azőnnal 

 
2. A Képvisélő-téstülét a Szégéd-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkőrmányzati Társülás 

számára jélén határőzat 1. pőntjában névézétt Támőgatási szérződéssél 
kapcsőlatban 2013. évré 2.802.800,- Ft, a 2014. évré 17.581.200,- Ft, mindösszésén 
20.384.000,- Ft összégű léhívható támőgatást biztősít az Általánős Féjlésztési 
Tartalék Előirányzat térhéré. 
Félélős: Jégyző 
Határidő: azőnnal 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. U zéméltété si csőpőrt 
4. Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata 
5. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



 
168/2013. (VI. 26.) Kt. sz. határőzat mélléklété 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amély lé tréjő tt égyré szrő l:  
 
 
Téljés né v:   Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szé khély:  6720 Szégéd, Szé chényi té r 10. 
Tő rzskő nyvi azőnősí tő  sza m: 735627 
KSH azőnősí tő : 15735629-8411-321-06 
Adő sza m:  15735629-2-06 
Banksza mlasza m:  12067008-00102705-00800001 
Sza mlavézétő :  Raifféisén Bank Zrt. 
 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Ta mőgatő  (tőva bbiakban SZMJV 
O nkőrma nyzata) ké pvisélété bén: Dr. Bőtka La szlő  pőlga rméstér hélyétt Dr. Sőlymős 
La szlő  alpőlga rméstér, ma sré szrő l: 
 
 
Téljés né v:   Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Szé khély:  6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. 
Tő rzskő nyvi azőnősí tő  sza m: 726973 
KSH azőnősí tő : 15726975-8411-321-06 
Adő sza m:  15726975-2-06 
Banksza mlasza m:  12067008-00190442-00100003 
Sza mlavézétő :  Raifféisén Bank Zrt. 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata mint Ta mőgatő  (tőva bbiakban Algyő  
O nkőrma nyzata) ké pvisélété bén: Hérczég Jő zséf pőlga rméstér, í gy 
 
 
SZMJV O nkőrma nyzata é s Algyő  O nkőrma nyzata égyü ttésén Ta mőgatő k (tőva bbiakban 
Ta mőgatő k), harmadré szt: 
 
Téljés né v:   Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás  
Szé khély:  6720 Szégéd, Szé chényi té r 10-11. 
Nyilva ntarta si sza m (PIR): 773757 
KSH azőnősí tő : 15773757-4221-327-06 
Adő sza m:  15773757-2-06 
Banksza mlasza m:  12067008-01219997-00100005 
Sza mlavézétő :  Raifféisén Bank Zrt. 
 
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mint Ta mőgatőtt 
(tőva bbiakban Ta mőgatőtt) ké pvisélété bén: Dr. Bőtka La szlő  élnő k kő ző tt az alülí rőtt 
napőn é s hélyén az ala bbi félté télékkél: 
 



  
 I. PREAMBULUM 

 
 

Az Eürő pai Uniő  tagőrsza gai sza ma ra a 98/83. EK ira nyélvbén rő gzí tétté az émbéri 
főgyaszta sra szőlga lő  ví z minő sé gé t biztősí tő  hata ré rté kékét. Magyarőrsza g az Uniő hőz 
tő rté nő  csatlakőza s sőra n va llalta ézén ira nyélvbén élő í rt hata ré rté kék hazai jőgréndbé 
valő  béé pí té sé t é s téljésí té sé t. Az ivő ví z minő sé gi kő vétélmé nyéirő l é s az éllénő rzé s 
réndjé rő l sző lő  201/2001. (X.25.) Kőrma nyréndélét ré szlétésén szaba lyőzza a fént 
hivatkőzőtt kő ző ssé gi ira nyélv téljésí té sé nék lé pé séit. 
 
A Dé l-alfő ldi Ré giő  Ivő ví zminő sé g-javí tő  Prőgramja nak mégvalő sí ta sa ra a KEOP 1.3.0 
pa lya zat kőnstrükciő  kérété bén kí na l ta mőgata si léhétő sé gét az Eürő pai Uniő  é s a 
Magyar A llam, mélynék é rdéké bén Szégéd MJV O nkőrma nyzata é s Algyő  O nkőrma nyzata 
kőra bban lé tréhőzta a „Szégéd-Algyő ” Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla st. A 
prőjékt ma r ü zémélő  ví zikő zmü vék é rté knő vélő  félü jí ta sa val, rékőnstrükciő ja val é s 
bő ví té sé vél a méglé vő  észkő zréndszérrél nyü jtőtt kő zszőlga ltata s minő sé gé nék javí ta sa t 
kí va nja élé rni. 
 
A kőra bban ő sszéa llí tőtt KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018. sza mü  pa lya zatőt a Kő rnyézét é s 
Enérgia Opératí v Prőgram (tőva bbiakban: KEOP) Ira nyí tő  hatő sa g vézétő jé ta mőgata sra 
é rdémésnék í té lté. 
 
A prőjékt térvézétt béféjézé si da tüma 2015. április 30. napja. 
 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 
Félék rő gzí tik, hőgy Ta mőgatő k a Ta mőgatőtt a ltal mégvalő sí tandő  Szégéd-Algyő  
ivő ví zminő sé g-javí tő  prőjékt finanszí rőza sa ra Szégéd 87,26 %, ill. Algyő  12,74 %-ős 
ara ny mégőszla sa szérint - az ala bbiakban rő gzí tétt é vés kérétő sszégékét biztősí tja k a 
Ta mőgatőttnak. 
 
Térvézétt finanszí rőza si ü témtérv: 

 
Év 

Támőgatók 

O sszésén 
[Ft] 

Szeged MJV 
Önkőrmányzata 

[Ft] 

Algyő 
Önkőrmányzata 

[Ft] 

2013. 19.197.200 2.802.800 22.000.000 

2014. 120.418.800 17.581.200 138.000.000 

Mindösszesen 139.616.000 20.384.000 160.000.000 

 

A Ta mőgatőtt va llalja, hőgy a sza ma ra nyü jtőtt ta mőgata st kiza rő lag a KEOP-1.3.0/09-
11-2011-0018. sza mü , „Szégéd-Algyő  Ivő ví zminő sé g-javí tő  Prőjékt” mégnévézé sü  
prőjékt mégvalő sí ta sa ra főrdí tja. 



 
A ta mőgatő k kijéléntik, hőgy a ta mőgata s ő sszégé a kő ltsé gvété sü kbén réndélkézé sré a ll 
ill. bétérvézé sré kérü l. 
 
A ta mőgata s főlyő sí ta sa a fénti mindő sszésén kérétő sszégékén bélü l Szégéd 87,26 %, 
Algyő  12,74 % ara nyban tő rté nik a bérüha za s ü témézé sé é s a va llalkőza si szérző dé sék 
szérint sza mlama sőlat (vagy énnék hia nya ban ézzél azőnős bizőnylatma sőlat), é s a 
Ta mőgatőtt í ra sős ké ré sé alapja n, a ké rélém a tvé télé tő l sza mí tőtt 15 napőn bélü l a 
Ta mőgatőtt 12067008-01219997-00100005 banksza mla ja ra. 
 
Jélén méga llapőda sban ném szaba lyőzőtt ké rdé sékbén a Ptk. é s égyé b hata lyős 
jőgszaba lyők idé vőnatkőző  réndélkézé séi az ira nyadő k. 
 
Szégéd, 2013.  
 

…........................................................... …........................................................... 
Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata 

ké pvisélété bén 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata 

ké pvisélété bén 
Dr. Bőtka La szlő  
pőlga rméstér 

Hérczég Jő zséf 
pőlga rméstér 

hélyétt  
Dr. Sőlymős La szlő   
alpőlga rméstér  

 
 
 

…................................................................... 
Szégéd-Algyő  Ivő ví zminő sé g-javí tő  

O nkőrma nyzati Ta rsüla s 
Dr. Bőtka La szlő  
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Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

169/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szivárvány Óvoda intézményvezetői álláshelyre beérkezett 

pályázatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26-a n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf 
pőlga rméstér „A Sziva rva ny O vőda inté zmé nyvézétő i a lla shélyré béé rkézétt pa lya zatők 
élbí ra la sa” ta rgyü  élő térjészté st, mély alapja n: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégbí zza Ozsváth Lászlónét, 2013. é v jü liüs 

2. napja tő l 2018. é v jü liüs 1. napja ig térjédő  idő szakra a Sziva rva ny O vőda 
inté zmé nyvézétő i féladatainak élla ta sa ra. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az inté zmé nyvézétő  illétmé nyé t a kő zalkalmazőttak jőga lla sa rő l 
sző lő  1992. é vi XXXIII. tő rvé ny 61-70 §.-ai, illétvé a 138/1992. (X.08.) Kőrm. réndélét 
alapja n a llapí tja még. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Pőlga rméstért, hőgy a névézéttél kapcsőlatős 
münkajőgi inté zkédé sékét tégyé még. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő  
4. Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő  
5. Iratta r 

 
 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

170/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatellátása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Ké mé nyséprő -ipari kő zszőlga ltata s féladatélla ta sa” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy ném kí va nja ő nké nt va llalni 

a ké mé nyséprő -ipari kő zszőlga ltata s féladata t 2014. janüa r 1-tő l. 
 

2) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. décémbér 31. napja val a Szégédi 
Ké mé nyséprő -ipari Kft-vél kő tő tt szérző dé st mégszü ntnék tékinti. 

 
 
 

Erről értesül: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata 
4) Szégédi Ké mé nyséprő -ipari Kft. 
5) Iratta r  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

171/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy mő dősí tja élfőgadőtt 
napiréndjé t é s a „Ké mé nyséprő -ipari kő zszőlga ltata s féladatélla ta sa” ta rgyü  élő térjészté s 
mégta rgyala sa t kő vétő én hőzza még dő nté sé t a Csőngra d Mégyéi Télépü lé stisztasa gi Kft 
tő rzstő ké émélé sé ü gyé bén. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Iratta r  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

172/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy:  Csongrád Megyei Településtisztasági Kft törzstőke emelése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a „Csőngra d Mégyéi Télépü lé stisztasa gi Kft 
tő rzstő ké émélé sé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ta mőgatja, hőgy a Csőngra d Mégyéi 

Télépü lé stisztasa gi Kft tő rzstő ké jé 600.000,- főrinttal émélkédjén akké nt, hőgy 
Kistélék, Bala stya, Nagyé r, Fő ldéa k, Püsztaszér, O püsztaszér télépü lé sék 
ő nkőrma nyzatai féjénké nt 100.000,- főrintős ü zlétré szt szérézzénék. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Csőngra d Mégyéi Télépü lé stisztasa gi Kft. 
4./ Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

173/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy:  LEADER-es pályázatok benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. Júniüs 26. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „LEADER-és pályázatők bényújtása” 
tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy ta mőgatja az Eürő pai 

Méző gazdasa gi Vidé kféjlészté si Alapbő l a hélyi civil é s szabadidő s szőlga ltata sők 
féjlészté sré LEADER Hélyi Akciő csőpőrtők kő zrémü kő dé sé vél 2013-tő l igé nybé 
véhétő  ta mőgata sők ré szlétés félté téléirő l sző lő  35/2013. (V.22.) VM réndélét 1. sz. 
inté zkédé s félhí va sa ra „A szabadidő kő zpőnt é s a Tisza kő ző tti ü tvőnal féjlészté sé a 
ví zi türizmüs élő ségí té sé é rdéké bén” cí mü  pa lya zat bényü jta sa t. A prőjékt Algyő  
télépü lé sé n valő sülna még. 

 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a pa lya zat bényü jta sa ra. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző  figyélmé t, hőgy sikérés pa lya zat ésété n 
gőndőskődjőn az élnyért ta mőgata si ő sszég kő ltsé gvété si réndélétbé tő rté nő  
béé pí té sé rő l. 

 

 

 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. U zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

174/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy:  LEADER-es pályázatok benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „LEADER-és pa lya zatők bényü jta sa” 
ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 

 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy ta mőgatja az Eürő pai 
Méző gazdasa gi Vidé kféjlészté si Alapbő l a hélyi civil é s szabadidő s szőlga ltata sők 
féjlészté sré LEADER Hélyi Akciő csőpőrtők kő zrémü kő dé sé vél 2013-tő l igé nybé 
véhétő  ta mőgata sők ré szlétés félté téléirő l sző lő  35/2013. (V.22.) VM réndélét 1. sz. 
inté zkédé s félhí va sa ra „Az algyő i kő rzéti mégbí zőtt irőda é s a Lő vé sz klüb 
hőmlőkzata nak félü jí ta sa” cí mü  pa lya zat bényü jta sa t. A prőjékt Algyő  télépü lé sé n 
valő sülna még. 

 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a pa lya zat bényü jta sa ra. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző  figyélmé t, hőgy sikérés pa lya zat ésété n 
gőndőskődjőn az élnyért ta mőgata si ő sszég kő ltsé gvété si réndélétbé tő rté nő  
béé pí té sé rő l. 

 

 

 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. U zéméltété si csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

175/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő 01772/4 hrsz alatti Lovas pálya öntöző rendszer és elektromos 

energia hálózat tervezése és kivitelezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26. napja n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér ”Algyő  01772/4 hrsz alatti Lővas pa lya ő ntő ző  réndszér é s 
éléktrőmős énérgia ha lő zat térvézé sé é s kivitélézé sé” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta:  
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt az Algyő  01772/4 hrsz alatti Lővas 

pa lya ő ntő ző  réndszér é s éléktrőmős énérgia ha lő zat térvézé sé vél é s kivitélézé sé vél. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s 8. sz. méllé klété nék 
1.3.2.2.15 sőra n széréplő  5 milliő  Ft ő sszégén félü l a kié pí té shéz brüttő  1,9 milliő  Ft 
ő sszégét az A ltala nős Féjlészté si Tartalé kbő l biztősí tsa, é s a kő ltsé gvété sbé é pí tsé bé. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s 8. sz. méllé klét 
1.3.2.2.15 sőra térhé ré 2 655 285 Ft ő sszégét biztősí tsőn a Gyévié p NKft ré szé ré 
tő kétartalé kké nt a lővaspa lya ő ntő ző réndszéré nék kialakí ta sa ra. 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. U zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

176/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Égáz-Dégáz Zrt. betápláló vezeték II. ütem vezetékjog létesítése II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”E ga z-Dé ga z Zrt. béta pla lő  vézété k II. ü tém 
vézété kjőg lé tésí té sé II.” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a vézété kjőg lé tésí té sé vél, dé ném 

főgadja él az E ga z-Dé ga z Zrt. a ltal aja nlőtt néttő  300,- Ft/m2, néttő  454.500,- Ft, 
brüttő  577.215,- Ft ka rtalaní ta si ő sszégét, haném néttő  1.000,- Ft/m2, azaz néttő  
1.515.000,- Ft, brüttő  1.924.050,- Ft-ős ka rtalaní ta si ő sszégét tart élfőgadhatő nak. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a mő dősí tőtt méga llapőda s 
ala í ra sa ra. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. E ga z-Dé ga z Fő ldga zélősztő  Zrt. 
4. U zéméltété si csőpőrt 
5. Féjlészté si csőpőrt 
6. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
7. Iratta r 

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

177/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Sportkör pályázata alapján megvalósítás előtt álló, hat 

futókörös atlétikai pálya területének földfeltöltése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26. napja n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér ”Az Algyő i Spőrtkő r pa lya zata alapja n mégvalő sí ta s élő tt a llő , hat 
fütő kő rő s atlé tikai pa lya térü lété nék fő ldféltő lté sé” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 
 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ném biztősí t kő ltsé gvété si élő ira nyzatőt az 

Algyő  01736/8. é s a 01736/9. hélyrajzi sza mü  ingatlanőkbő l kialakülő , jélénlég 
télékhata r réndézé s alatt a llő  térü lét spőrtpa lya kialakí ta sa é rdéké bén tő rté nő  
féltő lté sé héz. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Iratta r 
6. Algyő i Spőrtkő r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

178/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(III.27.) Ör. módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26. napja n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér ” Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata 2013. é vi kő ltsé gvété sé rő l sző lő  
4/2013.(III.27.) O r. mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét a sőrőn kő vétkéző  téstü léti ü lé sré élő térjészté st ké r a kő vétkéző  
tartalőmmal: 
- Algyő  béltérü léti é s kü ltérü léti ü tjainak mékkőra szakasza n szü ksé gés a 

gré dérézé s,  
- milyén ra főrdí ta si ő sszég méllétt vé gézhétő k él a félmé rt ü tpadka n a gré dérézé si 

münka latők, 
- milyén békérü lé si ő sszégé rt tüdna mégva sa rőlni a Gyévié p NKft. saja t ré szré égy 

ü j gré dért, tőva bba  az NKft. mütassa bé a pő tkőcsi bészérzé s indőkőltsa ga t. 
Félélő s: Frő man Ga bőr, Katőna Antal 
Hata ridő : 2013. jü liüs havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 

 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a sőrőn kő vétkéző  téstü léti ü lé sré ta jé kőztata st ké r az 
ala bbiakrő l: 
- az élbí ra la s, mégvalő sí ta s, illétvé fénntarta si szakaszban lé vő  ő nkőrma nyzati 

pa lya zatőkrő l, 
Félélő s: Jüha sz Zsőlt Féjlészté si csőpőrtvézétő  

- a Gyévitür Kft. ré szé ré pa lya zati ő nérő  cé lja ra a tadőtt pé nző sszégrő l, 
Félélő s: O krő s Erika Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

- a Tő rté nélmi Ja rmü park Elő ira nyzat félhaszna la srő l, 
Félélő s: Frő man Ga bőr U zéméltété si csőpőrtvézétő  

 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévié p NKft. ü gyvézétő  
4. Gyévitür Kft. ü gyvézétő  
5. U zéméltété si csőpőrtvézétő  
6. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
7. Féjlészté si csőpőrtvézétő  
8. Iratta r 

 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

179/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás gazdálkodási, munkaügyi feladatok 

munkamegosztásának rendjére vonatkozóan 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s az Algyő  
Nagykő zsé g O nkőrma nyzat égyü ttmü kő dé si méga llapőda sa gazda lkőda si, münkaü gyi 
féladatők münkamégőszta sa nak réndjé ré vőnatkőző an” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az 
ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a méllé klét szérinti tartalőmmal élfőgadja az 

Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal é s az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
égyü ttmü kő dé si méga llapőda sa t. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Kőva cs Erika Pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő  
4./ Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



179/2013.(VI.26.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  

 
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó,  

valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési 
szerv között  

a gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére 
vonatkozóan 

 
amély lé tréjő tt az ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  Algyő Nagyközség Önkormányzat  
(tőva bbiakban: Kő ltsé gvété si szérv ) 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. (adószám: 
15726975-2-06, törzsszám: 726973, költségvetési számlaszám: 12067008-
00190442-00100003, képviseli: Herczeg József polgármester) é s Algyői Közös 
Önkormányzati Hivatal,  mint ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  kő ltsé gvété si szérv 
(tőva bbiakban: Hivatal) 6750 Algyő Kastélykert u.40. (adószám: 15813365-2-06, 
törzsszám: 813365, képviseli: Dr. Varga Ildikó jegyző) kő ző tt az a llamha ztarta srő l 
sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011. (XII. 31.) Kőrma nyréndélétbén élő í rt 
kő télézéttsé g alapja n. 

 
 

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 
 
1. Az égyü ttmü kő dé s cé lja: a haté kőny, szakszérü  é s takaré kős gazda lkőda s szérvézéti 
félté téléinék mégtérémté sé, mély cé lőkat a Hivatal élső sőrban é rvé nyésí té si, 
éllénjégyzé si jőgkő ré nék gyakőrla sa n kérésztü l é s ma s a gazdasa gi főlyamatőkba é pí tétt 
bélső  éllénő rzé si féladatainak élla ta sa sőra n biztősí t. 
 
2. Az égyü ttmü kő dé s ném csőrbí thatja a Kő ltsé gvété si szérv szakmai, dő nté sjőgi 
réndszéré t, gazda lkőda sa t, ő na llő  jőgi szémé lyisé gé t é s félélő ssé gé t. 
 
3. A Hivatal a Kő ltsé gvété si szérv II. pőntban méghata rőzőtt pé nzü gyi-gazdasa gi é s 
münkaü gyi féladatait la tja él. 
 
4. A Hivatal a gazdasa gi szérvézété n kérésztü l biztősí tja a szaba lyszérü , tő rvé nyés é s 
é sszérü  gazda lkőda s félté téléit. 
 
5. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv égyma s réndélkézé sé ré bőcsa tja k azőkat a 
dőküméntümőkat, infőrma ciő kat, mélyék a féladataik élla ta sa hőz szü ksé gésék. 
 
6. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (pőlga rméstér) az ő nkőrma nyzatra vőnatkőző  II. 
pőntban rő gzí tétt pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt félélő s szémé ly(ékét) kő télés 
kijélő lni. 
 
7. A Hivatal szérvézéti félé pí té sé t é s féladata t a szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzata ban 
rő gzí ti, ü gyréndét ké szí t, mély ré szlétésén tartalmazza a Hivatal é s a hőzza  réndélt, 
ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérvné l a pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt 
félélő s szémé lyékét, az élla tandő  féladatőkat, a vézétő k é s ma s dőlgőző k féladat-, hata s-, 
é s jőgkő ré t. 



 
8. Az O nkőrma nyzati szintén égysé gés sza mvitéli réndszér mégvalő sí ta sa é rdéké bén a 
kő ltsé gvété si szérv alkalmazza, a Hivatal Sza mvitéli Pőlitika ja t, Sza mlatü kré t, 
Lélta rőza si, Séléjtézé si Szaba lyzata t, valamint a pé nzü gyi gazda lkőda si féladatait 
szaba lyző  égyé b szaba lyzatőkat. 
 
9. A Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  Kő zbészérzé sékét az O nkőrma nyzat kő zbészérzé si 
Szaba lyzata alapja n a Hivatal bőnyőlí tja lé. 

 
II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN 

 
1. Az éves költségvetés tervezése 
 
1.1. E vénké nt a kő ltsé gvété si kőncépciő  ő sszéa llí ta sa élő tt a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja nak vézétő jé, é s a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (illétvé gazdasa gi féladatőkat 
élla tő  münkata rsa) ré szvé télé vél mégtartőtt szakmai égyéztété st kő vétő én a 
réndélkézé sré a llő  kő zpőnti é s hélyi infőrma ciő k alapja n élké szí tik a kő ltsé gvété si 
szérvré vőnatkőző  kő ltsé gvété si kőncépciő t.  
 
1.2. A kő ltsé gvété si tő rvé ny mégjéléné sé t kő vétő én az abban főglaltak, é s az élfőgadőtt 
kőncépciő  alapja n, a jégyző  a ltal kikü ldő tt kő rlévé lbén mégadőtt, kőra bban ma r 
égyéztététt tartalőmmal é s főrma ban a Hivatal illété kés münkata rsa é s a kő ltsé gvété si 
szérv élké szí ti az élémi kő ltsé gvété si térvét. A kő ltsé gvété si szérv az égyéztétő  
ta rgyala sők mégkézdé sé élő tt 10 münkanappal mégkü ldi az élémi kő ltsé gvété si térvét a 
Hivatal Pé nzü gyi-é s adő csőpőrt vézétő jé sza ma ra, aki szakmai szémpőntők szérint 
éllénő rzi azőkat. 
 
1.3. Egyéztétő  ta rgyala sra a kő ltsé gvété si szérv a mégadőtt szémpőntők alapja n 
ő sszéa llí tőtt, éllénő rző tt élémi kő ltsé gvété ssél égyü tt a félmérü lő  tő bblét igé nyt, 
valamint a félü jí ta si é s félhalmőza si igé nyékét is kü lő n kimütata sban bényü jtja. 
 
1.4. Az égyéztétő  ta rgyala sőn a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (ha a kő ltsé gvété si szérv a 
gazdasa gi féladatők élla ta sa ra ü gyinté ző vél is réndélkézik, azzal égyü tt) vész ré szt. 
 
1.5. A Kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, az égyéztété sné l méghata rőzőtt mő dősí ta sőkkal, 
légké ső bb a kő ltsé gvété si réndéléttérvézét Ké pvisélő -téstü lét élé  térjészté sé t 
mégélő ző én élké szí ti a kő ltsé gvété si szérv élémi kő ltsé gvété sé t, amélybő l a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé ő sszéa llí tja az O nkőrma nyzat ő sszévőnt kő ltsé gvété si 
réndélété t. 
 
1.6. Elémi kő ltsé gvété s maga ban főglalja 
 

1.6.1. kiada si é s bévé téli élő ira nyzatőkat szakféladatőnké nti bőnta sban, 
kiada snéménké nti é s fő kő nyvi sza mlacsőpőrtőnké nti ré szlétézéttsé gbén, ré szlétéző  
sza mí ta sőkkal, rő vid sző végés indőkla ssal 
 
1.6.2. szémé lyi jüttata sők ré szélő ira nyzatai kő zü l a réndszérésén élő főrdülő  
jüttata sőkat jőgcí m szérinti bőnta sban, az égyé b jüttata sőkat sző végés indőkla ssal 
 



1.6.3. a szakféladatőknak az ira nyadő  (é rvé nyés) PM ta jé kőztatő  szérinti ré szlétézé sé t 
 
1.6.4. az ő sszésí tő  ta bla zatőt, 
 
1.6.5. a Kő ltsé gvété si szérv ő sszévőnt é s szakféladatők szérinti lé tsza m ta bla zata t 
(téljés münkaidő s, ré szmünkaidő s, valamint bétő ltő tt é s bétő ltétlén a lla shélyék)  
 
1.6.6. az illétmé nyék é s lé tsza m bésőrőla si őszta lyők szérinti mégbőnta sa t, 
 
1.6.7. a Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  féladatmütatő k é s téljésí tmé nymütatő k 
méghata rőza sa t. 
 
1.6.8. a kiada sők é s a bévé télék é vés félhaszna la si ü témtérvé t, havi bőnta sban. 

 
1.7. A Hivatal élvé gzi a kő ltsé gvété si térvgarnitü ra kitő lté sé héz szü ksé gés ő sszésí té st é s 
gőndőskődik az inté zmé nyi kő ltsé gvété s jőgszaba lyban rő gzí tétt hata ridő ig valő  
tőva bbí ta sa rő l a Magyar A llamkincsta r félé . 
 
2. Előirányzatok módosítása, felhasználása 
 
2.1. A kő ltsé gvété si szérv a jő va hagyőtt élő ira nyzatőn bélü l az é vés félhaszna la si 
ü témtérv alapja n gazda lkődik, az élő ira nyzatők jőgszérü  félhaszna la sa rő l gőndőskődik. 
A gazda lkőda s sőra n élő zétés égyéztété s né lkü l az ira nyí tő  szérv a ltal méghata rőzőtt 
égyés ré szélő ira nyzatők ésété bén ném té rhét él az éngédé lyézéttő l, a Ké pvisélő -téstü lét 
a ltal jő va hagyőtt, kiémélt élő ira nyzatők ném lé phétő k tü l, é s ha ném téljésü lnék, ném 
cső kkénthétő k inté zmé nyi hata skő rbén. 
 
2.2. Ha a kő ltsé gvété si szérv bévé téli tő bblété léhétő vé , illétvé az indőkőlt kiada sők 
nő vékédé sé szü ksé géssé  tészi, a Hivatal a ltal méghata rőzőtt főrma ban, 
dőküméntümőkkal ala ta masztva é s a Hivatal Pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé vél 
égyéztétvé a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé kézdémé nyézhéti a jő va hagyőtt kiémélt 
élő ira nyzata nak mő dősí ta sa t, amélyét a Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a 
ké pvisélő -téstü lét élé  térjészt. 
 
2.3. A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén vé gréhajtőtt kiémélt élő ira nyzatőn bélü li 
mő dősí ta sa t í ra sban, dőküméntümőkkal ala ta masztva mégkü ldi a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé ré szé ré, az ézzél kapcsőlatős égyéztété st kő vétő én. 
 
2.4. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja nak illété kés münkata rsa a méghata rőzőtt főrma ban é s 
tartalőmmal az élő ira nyzatőkrő l é s annak félhaszna la sa rő l nyilva ntarta st vézét. 
 
2.5. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat-mő dősí ta s vé gréhajta sa é rt a 
Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s.  
 
2.6. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat jőgszérü  félhaszna la sa é rt a 
kő ltsé gvété si szérv vézétő jé félélő s. 
 
2.7. A Hivatal illété kés münkata rsai (Pé nzü gyi csőpőrt) é s a kő ltsé gvété si szérv 
égyü ttmü kő dvé figyélémmél kí sé ri az é vés kő ltsé gvété s téljésí té sé t, sza mí ta sőkat, 



félmé ré sékét ké szí t a kő vétkéző  é vi élő ira nyzatők vőnatkőza sa ban. 
 
2.8. A kő ltsé gvété si szérv kő télézéttsé gva llala ssal térhélt é s szabad pé nzmaradva nya t a 
Hivatal bélső  éllénő r ü tja n a bésza mőlő  ké szí té st mégélő ző én félü lvizsga ltatja, énnék 
é rdéké bén a Hivatal, illétvé az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv pé nzmaradva nya t 
méga llapí tő  dőküménta ciő t a ta rgyé vét kő vétő  é v janüa r 31. napja ig éllénő rzé sré 
mégkü ldi a bélső  éllénő rnék. 
 
2.9. A ta rgyé vét kő vétő én a Ké pvisélő -téstü lét a za rsza mada si réndélété vél égyidéjü lég 
ta rgyalja é s hagyja jő va  a pé nzmaradva nyt. 
 
3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés, 
szakmai teljesítésigazolás 
 
3.1. A kő télézéttsé gva llala si é s ütalva nyőza si jőgkő rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy 
az a ltala í ra sban méghatalmazőtt szémé ly gyakőrőlja a kő ltsé gvété sbén széréplő  kiémélt 
élő ira nyzatők éréjé ig az élő ira nyzat félhaszna la si ü témtérv alapja n. 
 
3.2..A kő télézéttsé gva llala s sőra n az arra jőgősült szémé ly, inté zkédé st tész a münka, 
szőlga ltata s élvé gzé sé ré, az a rüsza llí ta s mégréndélé sé ré é s égybén kő télézéttsé gét va llal 
arra, hőgy az élvé gzétt münka, illétvé téljésí té s üta n a méga llapőda s szérinti élléné rté k 
kifizété sré kérü l. 
 
3.3. Az 50 ézér főrint félétti kő télézéttsé gva llala s csak í ra sban tő rté nhét, 50 ézér főrint 
alatti kifizété sékré ném kéll élő zétés kő télézéttsé gva llala s, élsza mőla sa t a fő kő nyvbén 
ném kéll nyilva ntarta sba vénni, dé a kő ltsé gvété si szérvnék a kő télézéttsé gva llala sők 
analitiküs nyilva ntarta sa ban főlyamatősan vézétni kéll. 
 
3.4. A pé nzü gyi éllénjégyzé sré jőgősültaknak, a pé nzü gyi éllénjégyzé st mégélő ző én még 
kéll győ ző dniü k arrő l, hőgy a kő télézéttsé gva llala s vagy ütalva nyőza s téljésí té sé héz 
szü ksé gés fédézét réndélkézé sré a ll, é s a kő télézéttsé gva llala s ném sé rti a gazda lkőda sra 
vőnatkőző  szaba lyőkat, valamint a kő télézéttsé gva llala s cé lszérü sé gé t mégalapőző  
vizsga lat mégtő rté nt.  
 
3.5.Pé nzü gyi éllénjégyzé sré a Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé, jőgi éllénjégyzé sré a 
jégyző  jőgősült.  
 
3.6. A kő télézéttsé gva llala s pé nzü gyi éllénjégyzé sé é rdéké bén a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés a kő télézéttsé gva llala s mégtő rté ntékőr, dé légféljébb az azt kő vétő  münkanapőn 
a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani a kő télézéttsé gva llala s dőküméntümait (szérző dé s, 
mégréndélő , méga llapőda s, mégbí za si szérző dé s, kinévézé si őkma ny…stb) 
 

3.7. A téljésí té s szakmai igazőla sa a kiada sők élréndélé sé élő tt tő rté nik. Az adőtt 
gazdasa gi ésémé nyt éllénő rizni kéll, hőgy a kő télézéttsé gva llala s dőküméntüma ban 
va llalt kő télézéttsé gék téljésí té sé mégfélélő -é é s mégalapőzza-é a kiada sők téljésí té sé t. 
Szakmai téljésí té s igazőla sa ra az inté zmé nyvézétő , vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 

3.8. Az é rvé nyésí té s a Hivatalna l tő rté nik a kő ltsé gvété si szérv a ltal réndélkézé sré 
bőcsa jtőtt dőküméntüm alapja n. 



 
3.9. A szakmai téljésí té sigazőla s alapja n az é rvé nyésí tő nék éllénő rizni kéll az 
ő sszégszérü sé gét, a fédézét méglé té t, é s azt, hőgy az alaki kő vétélmé nyékét bétartőtta k-
é. E rvé nyésí té st a Hivatal arra jőgősült kő ztisztvisélő i vé gzik. 
 
3.10. Az ütalva nyőza s a Hivatal a ltal élké szí tétt ütalva nyréndélét félhaszna la sa val 
tő rté nik. Utalva nyőza sra a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 
3.11. A kő télézéttsé gva llala s, ütalva nyőza s, éllénjégyzé s, valamint az é rvé nyésí té s é s 
szakmai téljésí té sigazőla s féladatainak élja ra sréndjé t az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati 
Hivatala ra vőnatkőző  szaba lyzat tartalmazza, amélyét a Kő ltsé gvété si szérvnék is 
alkalmazni kéll. 
 
4. FEUVE 
 
4.1. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé gőndőskődik a főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s 
vézétő i éllénő rzé s kialakí ta sa rő l, a haté kőny mü kő dtété sé rő l, féjlészté sé rő l, valamint a 
Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés élké szí téni az inté zmé ny éllénő rzé si nyőmvőnala t, 
amély a kő ltsé gvété si szérv térvézé si-pé nzü gyi lébőnyőlí ta si é s éllénő rzé si 
főlyamatainak sző végés vagy ta bla zatba főglalt, vagy főlyamata bra kkal szémlé ltététt 
léí ra sa t is tartalmazza. 
 
4.2. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés a kőcka zati 
té nyéző k figyélémbévé télé vél kőcka zatélémzé st vé gézni, é s kőcka zatkézélé si réndszért 
mü kő dtétni. A kőcka zatkézélé s réndjé nék kialakí ta sa sőra n még kéll hata rőzni azőn 
inté zkédé sékét é s mégté télü k mő dja t, mélyék cső kkéntik, illétvé mégszü ntétik a 
kőcka zatőkat. A Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r, aja nla sőkat é s javaslatőkat 
főgalmaz még a kőcka zati té nyéző k, hia nyőssa gők mégszü ntété sé, kikü sző bő lé sé 
é rdéké bén. 
 
4.3. A kő ltsé gvété si szérvék bélső  kőntrőllréndszéré rő l é s bélső  éllénő rzé sé rő l sző lő  
370/2011. (XII.31.) Kőrm. réndélét 6. § (4) békézdé sé alapja n a kő ltsé gvété si szérv 
vézétő jé nék kő téléssé gé a szaba lytalansa gők kézélé sé nék élja ra sréndjé t szaba lyőzni. 
 
4.4. A kő ltsé gvété si szérvné l a Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r vizsga lja é s é rté kéli a 
főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s vézétő i éllénő rzé si (FEUVE) réndszérék 
kié pí té sé nék, mü kő dé sé nék jőgszaba lyőknak é s szaba lyzatőknak valő  mégfélélé sé t, 
valamint a FEUVE réndszérék javí ta sa, é s tőva bbféjlészté sé é rdéké bén méga llapí ta sőkat, 
aja nla sőkat tész, élémzé sékét é s é rté kélé sékét ké szí t. 
 
4.5. A kő ltsé gvété si szérv bélső  éllénő rzé sé t, annak a vézétő jé vél, é s a Hivatal Pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrt vézétő jé vél valamint a Jégyző vél égyéztététt éllénő rzé si térv szérint a 
Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r la tja él.  
 
4.6. A kő ltsé gvété si é v éllénő rzé si térvé t a Ké pvisélő -téstü lét élé  kéll térjészténi a 
mégélő ző  é v őktő bér 15-ig, amélyrő l dő nté st kéll hőzni. A térvbén ném széréplő  
féladatőkra cé léllénő rzé s ké rhétő  a mégbí zőtt bélső  éllénő rtő l. 
 



4.7. A pé nzü gyi gazdasa gi münkafőlyamatőkba é pí tétt, az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si 
szérvézét vézétő inék, valamint a bélső  szérvézéti égysé gék vézétő i (FEUVE) éllénő rzé sé t 
a Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal FEUVE szaba lyzata rő gzí ti, é s annak mégfélélő én 
kéll alkalmazni. 
 
 
5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
5.1. A kő ltsé gvété si szérv ő na llő  bé rgazda lkőda si jőgkő rrél réndélkézik. E jőgkő rbén 
kő télézéttsé gét va llal, münka ltatő i jőgőkat gyakőről, jőgszaba ly szérint mő dősí thatja a 
ré szélő ira nyzata t, a kő ltsé gvété s kérétéi kő ző tt. 
 
5.2. A Kő ltsé gvété si szérv a münkava llalő k a tsőrőla sa t, kinévézé si őkma nya t kitő lti, é s 
tőva bbí tja a MA K félé . 
 
5.3. A kő ltsé gvété si szérv ném réndszérés kifizété séinék sza mféjté sé t a Kő ltsé gvété si 
szérv maga vé gzi a MA K a ltal biztősí tőtt prőgram alapja n. A va ltőző bé r félada sőkat a 
Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé az ütalva nyréndélétén pé nzü gyilég éllénjégyzi, 
ézé rt azt az inté zmé ny a MA K a ltal mégadőtt hata ridő  élő tt 5 münkanappal bényü jtja a 
Hivatalhőz. 
 
5.4. A kő ltsé gvété si szérv a Ké pvisélő -téstü lét a ltal a kő ltsé gvété si réndélétbén 
jő va hagyőtt lé tsza mkéréttél ő na llő an gazda lkődik. 
 
5.5. A kő ltsé gvété si szérv münkaü gyi igazgata si féladatait a kő ltsé gvété si szérv maga 
vé gzi é s la tja él. 
 
5.6. A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a münkaérő  főglalkőztata sa rő l, szérvézi, ira nyí tja 
a főglalkőztatőttak münka ja t. 
 
5.7. Az illétmé nyélő légék félvé télé héz szü ksé gés nyőmtatva nyőkat a kő ltsé gvété si szérv 
kitő lti, é s tőva bbí tja a MA K , valamint a Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja félé . 
 
5.8. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi haszna lat, kikü ldété si réndélvé ny, tanülma nyi szérző dé sék 
szabadsa g, bétégszabadsa g félada sa a MA K félé  a kő ltsé gvété si szérv féladata. 
 
6. Számvitel, és egyéb analitikus nyilvántartások vezetésének rendje 
 

6.1. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja é s a kő ltsé gvété si szérv a sza mvitéli tő rvé nybén  
méghata rőzőtt főrma ban kő télés gőndőskődni analitiküs kő télézéttsé gva llala s é s 
élő ira nyzat-félhaszna la s nyilva ntarta s vézété sé rő l, amélyékbő l méga llapí thatő  – a 
ta rgyé vbén é s az élkő vétkéző  é vékré vőnatkőző an – az élkő télézéttsé g mé rté ké é s a 
fizété s ésédé késsé gé, valamint az élő ira nyzat maradva ny is. 
 
6.2. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja az élémi kő ltsé gvété s jő va hagya sa t kő vétő én 
kő ltsé gvété si szérvénké nt félféktéti az élő ira nyzat-nyilva ntarta st. Kiémélt 
élő ira nyzatőnké nt, mégszérvézi a kő nyvélé ssél, kő ltsé gvété ssél é s égyé b pé nzü gyi 
élsza mőla sőkkal kapcsőlatős analitiküs nyilva ntarta sők é v éléji ü jranyita sa t é s azők 
tőva bbi főlyamatős vézété sé t. 



 
6.3. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja napraké szén vézéti a kő ltsé gvété si szérv 
vőnatkőza sa ban a sza mvitéli nyilva ntarta sőkat, élla tja a kő nyvélé si féladatőkat a 
kő ltsé gvété si szérv gazda lkőda si féladatainak saja tőssa gaira é s ré szbén ő na llő  
gazda lkőda sra tékintéttél. 
 
6.4. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a kő nyvélé sbő l élké szí ti a havi pé nzfőrgalmi 
jélénté st, a négyédé vés mé rlégjélénté st, a fé lé vés é vés bésza mőlő kat, amélyét hata ridő ré 
tőva bbí t a MA K félé . 
 
6.5. A Hivatal vézéti a Kő ltsé gvété si szérv ta rgyi észkő ző k é s a kis é rté kü  ta rgyi észkő ző k 
nyilva ntarta sa t, égyéztétvé a Kő ltsé gvété si szérv analitiküs nyilva ntarta sa val. 
 
6.6. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a fü ggő , a tfütő  kiégyénlí tő  té télékrő l 
nyilva ntarta st vézét, amélyét havőnta égyéztét a kő ltsé gvété si szérv gazdasa gi 
féladataival mégbí zőtt dőlgőző ja val a té télék réndézé sé cé lja bő l. 
 
6.7. A ké szléték é s anyagrakta rak kézélé sé, analitiküs nyilva ntarta sa a kő ltsé gvété si 
szérv féladata. 
 
6.8. Az illétmé nyélő légék té télés analitiküs nyilva ntarta sa t a kő ltsé gvété si szérv vé gzi. 
 
6.9. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi hivatali cé lü  félhaszna la sa nak, kikü ldété si réndélvé nyé nék 
szabadsa g, bétégszabadsa g, a tanülma nyi szérző dé sék analitiküs nyilva ntarta sa nak 
vézété sé a kő ltsé gvété si szérv féladata. 
 
6.10. A Hivatal illété kés münkata rsa a kő ltsé gvété si szérvvél égyü tt élké szí ti a 
lélta ré rté kélé st, kimütata st ké szí t a nyilva ntarta sők é s a té nylégés ké szléték kő ző tti 
élté ré sékrő l. 
 
6.11. A Hivatal illété kés münkata rsa élvé gzi az é v vé gi lélta rfélvitélt, kő zrémü kő dik a 
lélta rők ő sszésí té sé bén é s kié rté kélé sé bén. 
 
6.12. A nyilva ntarta si é s séléjtézé si féladatők élő ké szí té sé é s vé gréhajta sa a Hivatalra 
vőnatkőző  szaba lyzat alapja n tő rté nik, énnék figyélémbévé télé vél a kő ltsé gvété si szérv 
élő ké szí ti é s vé gréhajtja az ésédé kés séléjtézé sékét é s gőndőskődik azők élő í ra sszérü  
bizőnylatőla sa rő l. 
 
6.13. A Hivatal illété kés münkata rsa élké szí ti a kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző an 
bényü jtandő  adő bévalla sőkat. Az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv 
éléktrőniküs bévalla sait kő télés a Hivatal a saja t réndszéré bén rő gzí téni é s a bévalla st 
ő na llő an téljésí téni. 
 
6.14. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja vé gzi a Magyar A llamkincsta r ü tja n a féladatmütatő  
alapja n méga llapí tőtt nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők élő ira nyzata nak 
igé nylé sé t, a lémőnda st illétvé a pő tlő lagős igé nybényü jta st, az éhhéz szü ksé gés 
mütatő sza m félmé ré sékét a kő ltsé gvété si szérv tartja nyilva n é s kü ldi még a Hivatal 
Pé nzü gyi- é s adő - csőpőrtvézétő jé vézétő jé sza ma ra. 



 
6.15. A félhaszna la si kő tő ttsé ggél kapőtt nőrmatí v ta mőgata sőkrő l a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés nyilva ntarta st vézétni é s a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én bizőnylatőkkal 
ala ta masztva a méghata rőzőtt hata ridő ig élsza mőlni, mélynék éllénő rzé sé t a Hivatal a ltal 
mégbí zőtt bélső  éllénő ré vé gzi. 
 
6.16. A Hivatal kő télés a kő ltsé gvété si szérvék ré szé ré a szakmai jélénté si 
kő télézéttsé gü k téljésí té sé héz az a ltala kézélt adatőkat, infőrma ciő kat a tadni. 
 
6.17. A kő ltsé gvété si szérv az a ltala ké szí tétt é s bényü jtőtt pa lya zatőkbő l, ta mőgata si 
igé nylé sékbő l kő télés a bényü jta ssal égyidéjü lég égy pé lda nyt a Hivatal Pé nzü gyi 
csőpőrtja hőz bényü jtani. A Hivatal illété kés münkata rsa szérzi bé a pa lya zatőkhőz 
csatőlandő  igazőla sőkat (NAV, MA K, banki igazőla s stb.). 
 
6.18. Kiza rő lag az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv é s csak 
ké szpé nzfizété si sza mla t a llí that ki a bészédétt é tkézé si-té rí té si dí jakrő l é s 
hélyisé gbé rléti dí jakrő l. A sza mla ma sődik pé lda nya t a tadja a Hivatal illété kés 
münkata rsa nak. 
 
6.19. A kő ltsé gvété si szérv mind a kiménő , mind a béjő vő  sza mla krő l analitiküs 
nyilva ntarta st vézét.  
 
6.20. A kő ltsé gvété si szérv az 50 ézér főrint alatti é s mind az 50 ézér főrint félétti 
kő télézéttsé gva llala sőkrő l analitiküs nyilva ntarta st vézét. 
 
6.21. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja féladata a szigőrü  sza mada sü  bizőnylatők 
nyilva ntarta sa. 
 
 
7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 
 
7.1. A kő ltsé gvété si szérv félmé ri pé nzészkő z szü ksé glété t é s a térvézétt igé nybé vé télt 
mégélő ző  3 nappal élő ré jélzi pé nzigé nyé t a Hivatal félé , amély kő télés biztősí tani a 
kő ltsé gvété si szérv pé nzigé nyé t, é s élkü lő ní téttén kézélni a pé nzfőrgalma t. 
 
7.2. A kisébb kifizété sék téljésí té sé ré a kő ltsé gvété si szérv ké szpé nzélla tma nyt kap, 
amélyét a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat alapja n az őtt szaba lyőzőtt mé rté kbén 
é s az abban szaba lyőzőtt bizőnylatők félhaszna la sa val kő lthétnék él.  
 
7.3. A ké szpé nz-főrgalőmrő l az élla tma ny féltő lté sékőr sza mla kkal a mégjélő lt hata ridő n 
bélü l (8 nap), dé légké ső bb a félvé télt kő vétő  30. napőn élsza mől a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé  é s ü jabb élla tma ny félvé télé ré csak az élsza mőla s üta n van léhétő sé g. 
 
7.4. A banki a tütala sra vőnatkőző  sza mla kat az é rtélémszérü én kitő ltő tt 
„UTALVA NYRENDELET” méllé klétéké nt kéll a kő ltsé gvété si szérvnék a Hivatal pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrtja ré szé ré a tadni, mélyét a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé – mint ütalva nyőző  
– ala í ra sa val élla t, a Hivatal pé nzü gyi élő adő ja é rvé nyésí t, a pé nzü gyi é s adő csőpőrt 
vézétő jé pé nzü gyilég éllénjégyéz.  
A kő ltsé gvété si szérvnék mind a ké szpé nzés, mind a banki ütala sra va rő  sza mla kra ra  



kéll í rnia szőlga ltata sna l a szü ksé géssé gét, a münka hia nytalan élvé gzé sé t, bészérzé sné l 
(aménnyibén ném ké szlétbészérzé s) a félhaszna lő  (őlvashatő an) ala í ra sa val kéll 
élismértétni a félhaszna la s té nyé t, ézzél a szakmai téljésí té s igazőla sa nak élégét té vé. 
 
7.5.A kő ltsé gvété si szérv az ütalva nyréndélét „sza mlabőnta sőn” féltü ntéti a kő ltsé gvisélő  
tő rzssza ma t, A FA tartalma t, a kő ltsé g mégnévézé sé t, a szakféladat sza ma t, a 
kő ltsé ghélyé t, ő sszégé t, fkv-i sza ma t, a tő bbi ré szt a Hivatal tő lti ki. 
 
7.6. A ké szpé nz kifizété sék szaba lyszérü sé gé é rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a félélő s, 
é s a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzatban rő gzí tétték szérint gőndőskődik égyü ttal 
a pé nz biztőnsa gős sza llí ta sa rő l, ta rőla sa rő l. 
 
7.7. A ké szpé nzbén bészédétt bévé télék a kiada sők téljésí té sé ré ném főrdí thatő k, ézé rt a 
kő ltsé gvété si szérv kő télés azőkat a saja t pé nzfőrgalmi sza mla ra a bévé tél bészédé sé 
napja n, dé légké ső bb a bészédé st kő vétő  3 münkanapőn bélü l pőstai csékkén béfizétni. 
 
7.8. A ké szpé nzkézélé s égyé b szaba lyait az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
Pé nzkézélé si szaba lyzata tartalmazza. 
 
7.9. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a kő ltsé gvété si szérv sza ma ra élő zétés 
égyéztété s üta n, pé nzü gyi téchnikai szémpőntők figyélémbévé télé vél, a kő ltsé gvété si 
szérv vézétő jé nék í ra sbéli ké rélmé alapja n pé nzfőrgalmi sza mla t valamint ahhőz 
kapcsőlő dő an szü ksé g szérint (pl. pa lya zatőkhőz) alsza mla kat nyittathat a sza mlavézétő  
pé nzinté zétné l. 
 
 
8. Beszámolási kötelezettség 
 
8.1. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt idő kő zi mé rlégjélénté s, idő kő zi 
kő ltsé gvété si jélénté s ké szí té sé ré kő télézétt. Ezén jélénté sékét a 249/2000. (XII.24.) 
Kőrma nyréndélétbén méghata rőzőtt idő pőntig kéll a félü gyéléti szérvnék a Magyar 
A llamkincsta r Régiőna lis Igazgatő sa ga hőz mégkü ldéni. A jélénté sékét a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja ké szí ti él. 
 
8.2. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt bérüha za si-statisztikai jélénté s ké szí té sé ré 
kő télézétt. Ezén jélénté sékét a Hivatal ké szí ti él é s kü ldi még a KSH Térü léti 
Igazgatő sa ga hőz a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 20. napja ig. 
 
8.3. Az O nkőrma nyzat é vkő zi fé lé vés é s é vés bésza mőlő  ké szí té sé ré kő télézétt, a 
kő ltsé gvété si szérv inté zmé nyvézétő jé kő télés az é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő hőz 
szü ksé gés saja t sző végés indőkla sa t a Hivatalhőz janüa r 31. napja ig mégkü ldéni. A 
kő ltsé gvété si bésza mőlő  sző végés indőkla sa ban kéll a Hivatalnak azőkat a té nyéző két 
ismértétni, mélyék béfőlya sőlta k az élla tőtt alaptévé kénysé gét, az élő ira nyzatők 
térvézéttő l élté rő  félhaszna la sa t, azőkat a réndkí vü li ésémé nyékét, kő rü lmé nyékét, 
amélyék a kő ltsé gvété si szérvék pé nzü gyi-, vagyőni hélyzété ré hata ssal vőltak. 
 
8.4. Az O nkőrma nyzat é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja a Hivatal saja t é s a 
kő ltsé gvété si szérv é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja t ő sszévőntan é s 
élkü lő ní téttén is tartalmazza. 



 
8.5. A kő ltsé gvété si szérv a kő ltsé gvété si réndélétbén méghata rőzőttak alapja n 
négyédé vénté kő télés pé nzü gyi bésza mőlő t ké szí téni a Pé nzü gyi- é s Hüma n Bizőttsa g 
ré szé ré. 
 
 
9. Információáramlás, információszolgáltatás 
 
9.1. A jőgszaba lyőkban élréndélt főrma ban gyakőrisa ggal é s tartalőmmal az 
infőrma ciő szőlga ltata si kő télézéttsé g tőva bbí ta sa, azt mégélő ző én az adatégyéztété s a 
Hivatal féladata, azőnban a kő ltsé gvété si szérv kő télés azőn dőküméntümőkat, illétvé 
nyilva ntarta sőkat vézétni é s azőkat réndélkézé sré bőcsa tani, mélyék léhétő vé  tészik a 
Hivatal kő ző s, ő sszévőnt adatőkat tartalmaző  infőrma ciő  szőlga ltata sa t. 
 
9.2. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv kő ző tti méga llapőda s alapja a mégfélélő , téljéskő rü  
infőrma ciő a ramla s, mélynék mégvalő sí ta sa mindké t kő ltsé gvété si szérv vézétő jé nék é s 
münkata rsainak kő téléssé gé. A szőlga ltatőtt adatők valő disa ga é rt é s égyéző sé gé é rt a 
Hivatal é s a Kő ltsé gvété si szérv égyétémlégésén félél. 
 
9.3. A haté kőny infőrma ciő a ramla s élő ségí té sé é rdéké bén a Hivatal é s az inté zmé ny 
kő ző tti kapcsőlattarta s léhétő sé g szérint éléktrőniküs főrma ban vagy lévé l, téléfőn 
illétvé fax ü tja n tő rté nik. 
 
9.4. A Hivatal illété kés münkata rsa – az élső  ta rgynégyédé v kivé télé vél – mindén 
ta rgyhő t kő vétő  15 münkanapőn bélü l pé nzfőrgalmi infőrma ciő t kü ld a kő ltsé gvété si 
szérvnék. 
 
9.5. A pé nzfőrgalmi infőrma ciő t a Kő ltsé gvété si szérv kő télés a saja t analitiküs 
nyilva ntarta sa val égyéztétni, é s 5 münkanapőn bélü l í ra sban kézdémé nyézhéti a saja t 
hata skő rbén tő rté nő  élő ira nyzat mő dősí ta sőkat. 
 
 
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok 
tervezése, bonyolítása 
 
10.1 Az O nkőrma nyzat vagyőna t a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én a Hivatal tartja 
nyilva n. A kő ltsé gvété si szérv, a haszna lata ba adőtt ingő - é s ingatlan vagyőnnal 
kapcsőlatős jőgőkat é s kő télézéttsé gékét az ő nkőrma nyzati vagyőn- é s 
vagyőngazda lkőda srő l sző lő  ő nkőrma nyzati réndélét az ira nyadő , az abban főglaltakat 
kő télés alkalmazni. 
 
10.2 A kő ltsé gvété si szérv féladata a münkavé délmi, tü zvé délmi, kő rnyézétvé délmi 
féladatők élla ta sa. 
 
10.3 A kő ltsé gvété si szérv é s a Hivatal kő ző s féladata a haszna lata ba adőtt vagyőn 
a llaga nak főlyamatős figyélé sé, é pí té si, bérüha za si, félü jí ta si é s karbantarta si igé nyék 
ő sszéa llí ta sa. 
 
10.4 A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a szakmai (é pí té si bérüha za sők é s é pí té si jéllégü  



félü jí ta sők kivé télé vél) bérüha za sők é s félü jí ta sők, valamint karbantarta sők téljés 
lébőnyőlí ta sa rő l. 
 
10.5 A térvézétt é pí té si bérüha za sők, é pí té si jéllégü  félü jí ta sők lébőnyőlí ta sa t a Hivatal 
vé gzi a kő ltsé gvété si szérv élő zétés égyéztété sé vél. 
 
10.6 A napi fénntarta si, karbantarta si münka kat az O nkőrma nyzat tülajdőna ban a llő  
GYEVIE P NKFT. inté zmé nyi karbantarta si szérző dé s alapja n é s annak mé rté ké ig vé gzi.  
Karbantartő  hia nya ban a kő ltsé gvété si szérv a szőlga ltata s mégréndélé sé vél tész élégét 
karbantarta si kő télézéttsé gé nék. 
 
10.7 A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén gőndőskődik az inté zmé nyü zéméltété srő l, 
ézén bélü l a tévé kénysé gé élla ta sa hőz szü ksé gés irődaszér, nyőmtatva ny, tisztí tő szérék, 
győ gyszér-végyszér, sőkszőrősí tő  anyagők, kő nyvék, főlyő iratők, égyé b 
infőrma ciő hőrdőző k, sza mí ta stéchnikai észkő ző k anyagainak bészérzé sé rő l, a 
főlyamatős inté zmé nyi mü kő dé st biztősí tő  –kő zvétlén félhaszna la sra kérü lő  – ké szléték, 
égyé b szakmai ké szléték bészérzé sé rő l. 
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180/2013.(VI.26.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  

 
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó,  

valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési 
szerv között  

a gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére 
vonatkozóan 

 
amély lé tréjő tt az ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  Algyői Közös Önkormányzati 
Hivatal (tőva bbiakban: Hivatal) 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. (adószám: 15813365-2-
06, törzsszám: 813365, képviseli: Dr. Varga Ildikó jegyző) é s  
az Egyesített Szociális Intézmény,  mint ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv 
(tőva bbiakban: kő ltsé gvété si szérv) 6750 Algyő Piac tér 1. (adószám: 16686281-2-
06, törzsszám: 638683, bankszámlaszám: 12067008-01331483-00100004, 
képviseli: Jankovicsné Veres Katalin) kő ző tt az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny 
vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011. (XII. 31.) Kőrma nyréndélétbén élő í rt kő télézéttsé g 
alapja n. 
 

 
I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 
1. Az égyü ttmü kő dé s cé lja: a haté kőny, szakszérü  é s takaré kős gazda lkőda s szérvézéti 
félté téléinék mégtérémté sé, mély cé lőkat a Hivatal élső sőrban é rvé nyésí té si, 
éllénjégyzé si jőgkő ré nék gyakőrla sa n kérésztü l é s ma s a gazdasa gi főlyamatőkba é pí tétt 
bélső  éllénő rzé si féladatainak élla ta sa sőra n biztősí t. 
 
2. Az égyü ttmü kő dé s ném csőrbí thatja a kő ltsé gvété si szérv szakmai, dő nté sjőgi 
réndszéré t, gazda lkőda sa t, ő na llő  jőgi szémé lyisé gé t é s félélő ssé gé t. 
 
3. A Hivatal a kő ltsé gvété si szérv II. pőntban méghata rőzőtt pé nzü gyi-gazdasa gi é s 
münkaü gyi féladatait la tja él. 
 
4. A Hivatal a gazdasa gi szérvézété n kérésztü l biztősí tja a szaba lyszérü , tő rvé nyés é s 
é sszérü  gazda lkőda s félté téléit. 
 
5. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv égyma s réndélkézé sé ré bőcsa tja k azőkat a 
dőküméntümőkat, infőrma ciő kat, mélyék a féladataik élla ta sa hőz szü ksé gésék. 
 
6. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (inté zmé nyvézétő ) az inté zmé nyré vőnatkőző  II. 
pőntban rő gzí tétt pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt félélő s szémé ly(ékét) kő télés 
kijélő lni. 
 
7. A Hivatal szérvézéti félé pí té sé t é s féladata t a szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzata ban 
rő gzí ti, ü gyréndét ké szí t, mély ré szlétésén tartalmazza a Hivatal é s a hőzza  réndélt, 
ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété sé i szérvné l a pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt 
félélő s szémé lyékét, az élla tandő  féladatőkat, a vézétő k é s ma s dőlgőző k féladat-, hata s-, 
é s jőgkő ré t. 



 
8. Az O nkőrma nyzati szintén égysé gés sza mvitéli réndszér mégvalő sí ta sa é rdéké bén a 
kő ltsé gvété si szérv alkalmazza, a Hivatal Sza mvitéli Pőlitika ja t, Sza mlatü kré t, 
Lélta rőza si, Séléjtézé si Szaba lyzata t, valamint a pé nzü gyi gazda lkőda si féladatait 
szaba lyző  égyé b szaba lyzatőkat. 
 
9. A Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  Kő zbészérzé sékét az O nkőrma nyzat kő zbészérzé si 
Szaba lyzata alapja n a Hivatal bőnyőlí tja lé. 

 
II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN 

 
1. Az éves költségvetés tervezése 
 
1.1. E vénké nt a kő ltsé gvété si kőncépciő  ő sszéa llí ta sa élő tt a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja nak vézétő jé, é s a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (illétvé gazdasa gi féladatőkat 
élla tő  münkata rsa) ré szvé télé vél mégtartőtt szakmai égyéztété st kő vétő én a 
réndélkézé sré a llő  kő zpőnti é s hélyi infőrma ciő k alapja n élké szí tik a kő ltsé gvété si 
szérvré vőnatkőző  kő ltsé gvété si kőncépciő t.  
 
1.2. A kő ltsé gvété si tő rvé ny mégjéléné sé t kő vétő én az abban főglaltak, é s az élfőgadőtt 
kőncépciő  alapja n, a jégyző  a ltal kikü ldő tt kő rlévé lbén mégadőtt, kőra bban ma r 
égyéztététt tartalőmmal é s főrma ban a Hivatal illété kés münkata rsa é s a kő ltsé gvété si 
szérv élké szí ti az élémi kő ltsé gvété si térvét. A kő ltsé gvété si szérv az égyéztétő  
ta rgyala sők mégkézdé sé élő tt 10 münkanappal mégkü ldi az élémi kő ltsé gvété si térvét a 
Hivatal Pé nzü gyi-é s adő csőpőrt vézétő jé sza ma ra, aki szakmai szémpőntők szérint 
éllénő rzi azőkat. 
 
1.3. Egyéztétő  ta rgyala sra a kő ltsé gvété si szérv a mégadőtt szémpőntők alapja n 
ő sszéa llí tőtt, éllénő rző tt élémi kő ltsé gvété ssél égyü tt a félmérü lő  tő bblét igé nyt, 
valamint a félü jí ta si é s félhalmőza si igé nyékét is kü lő n kimütata sban bényü jtja. 
 
1.4. Az égyéztétő  ta rgyala sőn a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (ha a kő ltsé gvété si szérv a 
gazdasa gi féladatők élla ta sa ra ü gyinté ző vél is réndélkézik, azzal égyü tt) vész ré szt. 
 
1.5. A Kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, az égyéztété sné l méghata rőzőtt mő dősí ta sőkkal, 
légké ső bb a kő ltsé gvété si réndéléttérvézét Ké pvisélő -téstü lét élé  térjészté sé t 
mégélő ző én élké szí ti a kő ltsé gvété si szérv élémi kő ltsé gvété sé t, amélybő l a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé ő sszéa llí tja az O nkőrma nyzat ő sszévőnt kő ltsé gvété si 
réndélété t. 
 
1.6. Elémi kő ltsé gvété s maga ban főglalja 
 

1.6.1. kiada si é s bévé téli élő ira nyzatőkat szakféladatőnké nti bőnta sban, 
kiada snéménké nti é s fő kő nyvi sza mlacsőpőrtőnké nti ré szlétézéttsé gbén, ré szlétéző  
sza mí ta sőkkal, rő vid sző végés indőkla ssal 
 
1.6.2. szémé lyi jüttata sők ré szélő ira nyzatai kő zü l a réndszérésén élő főrdülő  
jüttata sőkat jőgcí m szérinti bőnta sban, az égyé b jüttata sőkat sző végés indőkla ssal 
 



1.6.3. a szakféladatőknak az ira nyadő  (é rvé nyés) PM ta jé kőztatő  szérinti ré szlétézé sé t 
 
1.6.4. az ő sszésí tő  ta bla zatőt, 
 
1.6.5. a Kő ltsé gvété si szérv ő sszévőnt é s szakféladatők szérinti lé tsza m ta bla zata t 
(téljés münkaidő s, ré szmünkaidő s, valamint bétő ltő tt é s bétő ltétlén a lla shélyék)  
 
1.6.6. az illétmé nyék é s lé tsza m bésőrőla si őszta lyők szérinti mégbőnta sa t, 
 
1.6.7. a Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  féladatmütatő k é s téljésí tmé nymütatő k 
méghata rőza sa t. 
 
1.6.8. A kiada sők é s a bévé télék é vés félhaszna la si ü témtérvé, havi bőnta sban. 

 
1.7. A Hivatal élvé gzi a kő ltsé gvété si térvgarnitü ra kitő lté sé héz szü ksé gés ő sszésí té st é s 
gőndőskődik az inté zmé nyi kő ltsé gvété s jőgszaba lyban rő gzí tétt hata ridő ig valő  
tőva bbí ta sa rő l a Magyar A llamkincsta r félé . 
 
2. Előirányzatok módosítása, felhasználása 
 
2.1. A kő ltsé gvété si szérv a jő va hagyőtt élő ira nyzatőn bélü l az é vés félhaszna la si 
ü témtérv alapja n gazda lkődik, az élő ira nyzatők jőgszérü  félhaszna la sa rő l gőndőskődik. 
 A gazda lkőda s sőra n élő zétés égyéztété s né lkü l az ira nyí tő  szérv a ltal méghata rőzőtt 
égyés ré szélő ira nyzatők ésété bén ném té rhét él az éngédé lyézéttő l, a Ké pvisélő -téstü lét 
a ltal jő va hagyőtt, kiémélt élő ira nyzatők ném lé phétő k tü l, é s ha ném téljésü lnék, ném 
cső kkénthétő k inté zmé nyi hata skő rbén. 
 
2.2. Ha a kő ltsé gvété si szérv bévé téli tő bblété léhétő vé , illétvé az indőkőlt kiada sők 
nő vékédé sé szü ksé géssé  tészi, a Hivatal a ltal méghata rőzőtt főrma ban, 
dőküméntümőkkal ala ta masztva é s a Hivatal Pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé vél 
égyéztétvé a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé kézdémé nyézhéti a jő va hagyőtt kiémélt 
élő ira nyzata nak mő dősí ta sa t, amélyét a Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a 
ké pvisélő -téstü lét élé  térjészt. 
 
2.3. A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén vé gréhajtőtt kiémélt élő ira nyzatőn bélü li 
mő dősí ta sa t í ra sban, dőküméntümőkkal ala ta masztva mégkü ldi a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé ré szé ré, az ézzél kapcsőlatős égyéztété st kő vétő én. 
 
2.4. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja nak illété kés münkata rsa a méghata rőzőtt főrma ban é s 
tartalőmmal az élő ira nyzatőkrő l é s annak félhaszna la sa rő l nyilva ntarta st vézét. 
 
2.5. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat-mő dősí ta s vé gréhajta sa é rt a 
Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s.  
 
2.6. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat jőgszérü  félhaszna la sa é rt a 
kő ltsé gvété si szérv vézétő jé félélő s. 
 
2.7. A Hivatal illété kés münkata rsai (Pé nzü gyi csőpőrt) é s a kő ltsé gvété si szérv 
égyü ttmü kő dvé figyélémmél kí sé ri az é vés kő ltsé gvété s téljésí té sé t, sza mí ta sőkat, 



félmé ré sékét ké szí t a kő vétkéző  é vi élő ira nyzatők vőnatkőza sa ban. 
 
2.8. A kő ltsé gvété si szérv kő télézéttsé gva llala ssal térhélt é s szabad pé nzmaradva nya t a 
Hivatal bélső  éllénő r ü tja n a bésza mőlő  ké szí té st mégélő ző én félü lvizsga ltatja, énnék 
é rdéké bén a Hivatal, illétvé az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv pé nzmaradva nya t 
méga llapí tő  dőküménta ciő t a ta rgyé vét kő vétő  é v janüa r 31. napja ig éllénő rzé sré 
mégkü ldi a bélső  éllénő rnék. 
 
2.9. A ta rgyé vét kő vétő én a Ké pvisélő -téstü lét a za rsza mada si réndélété vél égyidéjü lég 
ta rgyalja é s hagyja jő va  a pé nzmaradva nyt. 
 
 
3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai 
teljesítésigazolás 
 
3.1. A kő télézéttsé g va llala si é s ütalva nyőza si jőgkő rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy 
az a ltala í ra sban méghatalmazőtt szémé ly gyakőrőlja a kő ltsé gvété sbén széréplő kiémélt 
élő ira nyzatők éréjé ig az élő ira nyzat félhaszna la si ü témtérv alapja n. 
 
3.2..A kő télézéttsé g va llala s sőra n az arra jőgősült szémé ly, inté zkédé st tész a münka, 
szőlga ltata s élvé gzé sé ré, az a rüsza llí ta s mégréndélé sé ré é s égybén kő télézéttsé gét va llal 
arra, hőgy az élvé gzétt münka, illétvé téljésí té s üta n a méga llapőda s szérinti élléné rté k 
kifizété sré kérü l. 
 
3.3. Az 50 ézér főrint félétti kő télézéttsé gva llala s csak í ra sban tő rté nhét, 50 ézér főrint 
alatti kifizété sékré ném kéll élő zétés kő télézéttsé gva llala s, élsza mőla sa t a fő kő nyvbén 
ném kéll nyilva ntarta sba vénni, dé a kő ltsé gvété si szérvnék a kő télézéttsé gva llala sők 
analitiküs nyilva ntarta sa ban főlyamatősan vézétni kéll. 
 
3.4. A pé nzü gyi éllénjégyzé sré jőgősültaknak, a pé nzü gyi éllénjégyzé st mégélő ző én még 
kéll győ ző dniü k arrő l, hőgy a kő télézéttsé gva llala s vagy ütalva nyőza s téljésí té sé héz 
szü ksé gés fédézét réndélkézé sré a ll, é s a kő télézéttsé gva llala s ném sé rti a gazda lkőda sra 
vőnatkőző  szaba lyőkat, valamint a kő télézéttsé gva llala s cé lszérü sé gé t mégalapőző  
vizsga lat mégtő rté nt.  
 
3.5.Pé nzü gyi éllénjégyzé sré a Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé, jőgi éllénjégyzé sré a 
jégyző  jőgősült.  
 
3.6. A kő télézéttsé gva llala s pé nzü gyi éllénjégyzé sé é rdéké bén a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés a kő télézéttsé gva llala s mégtő rté ntékőr, dé légféljébb az azt kő vétő  münkanapőn 
a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani a kő télézéttsé gva llala s dőküméntümait (szérző dé s, 
mégréndélő , méga llapőda s, mégbí za si szérző dé s, kinévézé si őkma ny…stb) 
 
3.7. A téljésí té s szakmai igazőla sa a kiada sők élréndélé sé élő tt tő rté nik. Az adőtt 
gazdasa gi ésémé nyt éllénő rizni kéll, hőgy a kő télézéttsé gva llala s dőküméntüma ban 
va llalt kő télézéttsé gék téljésí té sé mégfélélő -é é s mégalapőzza-é a kiada sők téljésí té sé t. 
Szakmai téljésí té s igazőla sa ra az inté zmé nyvézétő , vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 



3.8. Az é rvé nyésí té s a Hivatalna l tő rté nik a kő ltsé gvété si szérv a ltal réndélkézé sré 
bőcsa jtőtt dőküméntüm alapja n. 
 
3.9. A szakmai téljésí té sigazőla s alapja n az é rvé nyésí tő nék éllénő rizni kéll az 
ő sszégszérü sé gét, a fédézét méglé té t, é s azt, hőgy az alaki kő vétélmé nyékét bétartőtta k-
é. E rvé nyésí té st a Hivatal arra jőgősült kő ztisztvisélő i vé gzik. 
 
3.10. Az ütalva nyőza s a Hivatal a ltal élké szí tétt ütalva nyréndélét félhaszna la sa val 
tő rté nik. Utalva nyőza sra a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 
3.11. A kő télézéttsé gva llala s, ütalva nyőza s, éllénjégyzé s, valamint az é rvé nyésí té s é s 
téljésí té s igazőla s féladatainak élja ra sréndjé t az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatalra 
vőnatkőző  szaba lyzat tartalmazza, amélyét a Kő ltsé gvété si szérvnék is alkalmaznia kéll. 
 
4. FEUVE 
 
4.1. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé gőndőskődik a főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s 
vézétő i éllénő rzé s kialakí ta sa rő l, a haté kőny mü kő dtété sé rő l, féjlészté sé rő l, valamint a 
Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés élké szí téni az inté zmé ny éllénő rzé si nyőmvőnala t, 
amély a kő ltsé gvété si szérv térvézé si-pé nzü gyi lébőnyőlí ta si é s éllénő rzé si 
főlyamatainak sző végés vagy ta bla zatba főglalt, vagy főlyamata bra kkal szémlé ltététt 
léí ra sa t is tartalmazza. 
 
4.2. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés a kőcka zati 
té nyéző k figyélémbévé télé vél kőcka zatélémzé st vé gézni, é s kőcka zatkézélé si réndszért 
mü kő dtétni. A kőcka zatkézélé s réndjé nék kialakí ta sa sőra n még kéll hata rőzni azőn 
inté zkédé sékét é s mégté télü k mő dja t, mélyék cső kkéntik, illétvé mégszü ntétik a 
kőcka zatőkat. A Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r, aja nla sőkat é s javaslatőkat 
főgalmaz még a kőcka zati té nyéző k, hia nyőssa gők mégszü ntété sé, kikü sző bő lé sé 
é rdéké bén. 
 
4.3. A kő ltsé gvété si szérvék bélső  kőntrőllréndszéré rő l é s bélső  éllénő rzé sé rő l sző lő  
370/2011. (XII.31.) Kőrm. réndélét 6. § (4) békézdé sé alapja n a kő ltsé gvété si szérv 
vézétő jé nék kő téléssé gé a szaba lytalansa gők kézélé sé nék élja ra sréndjé t szaba lyőzni. 
 
4.4. A kő ltsé gvété si szérvné l a Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r vizsga lja é s é rté kéli a 
főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s vézétő i éllénő rzé si (FEUVE) réndszérék 
kié pí té sé nék, mü kő dé sé nék jőgszaba lyőknak é s szaba lyzatőknak valő  mégfélélé sé t, 
valamint a FEUVE réndszérék javí ta sa, é s tőva bbféjlészté sé é rdéké bén méga llapí ta sőkat, 
aja nla sőkat tész, élémzé sékét é s é rté kélé sékét ké szí t. 
 
4.5. A kő ltsé gvété si szérv bélső  éllénő rzé sé t, annak a vézétő jé vél, é s a Hivatal Pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrt vézétő jé vél valamint a Jégyző vél égyéztététt éllénő rzé si térv szérint a 
Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r la tja él.  
 
4.6. A kő ltsé gvété si é v éllénő rzé si térvé t a Ké pvisélő -téstü lét élé  kéll térjészténi a 
mégélő ző  é v őktő bér 15-ig, amélyrő l dő nté st kéll hőzni. A térvbén ném széréplő  
féladatőkra cé léllénő rzé s ké rhétő  a mégbí zőtt bélső  éllénő rtő l. 



 
4.7. A pé nzü gyi gazdasa gi münkafőlyamatőkba é pí tétt, az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si 
szérvézét vézétő inék, valamint a bélső  szérvézéti égysé gék vézétő i (FEUVE) éllénő rzé sé t 
a Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal FEUVE szaba lyzata rő gzí ti, é s annak mégfélélő én 
kéll alkalmazni. 
 
5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
5.1. A kő ltsé gvété si szérv ő na llő  bé rgazda lkőda si jőgkő rrél réndélkézik. E jőgkő rbén 
kő télézéttsé gét va llal, münka ltatő i jőgőkat gyakőről, jőgszaba ly szérint mő dősí thatja a 
ré szélő ira nyzata t, a kő ltsé gvété s kérétéi kő ző tt. 
 
5.2. A Kő ltsé gvété si szérv a münkava llalő k a tsőrőla sa t, kinévézé si őkma nya t kitő lti, é s 
tőva bbí tja a MA K félé . 
 
5.3. A kő ltsé gvété si szérv ném réndszérés kifizété séinék sza mféjté sé t a Kő ltsé gvété si 
szérv féladja a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé nék, aki a MA K a ltal biztősí tőtt prőgram 
alapja n féladja a Kincsta r ré szé ré. A va ltőző bé r félada sőkat a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé az ütalva nyréndélétén pé nzü gyilég éllénjégyzi, ézé rt azt az 
inté zmé ny a MA K a ltal mégadőtt hata ridő  élő tt 5 münkanappal bényü jtja a Hivatal 
szémé lyzéti, valamint a pé nzü gyi é s adő csőpőrtja félé . 
 
5.4. A kő ltsé gvété si szérv a Ké pvisélő -téstü lét a ltal a kő ltsé gvété si réndélétbén 
jő va hagyőtt lé tsza mkéréttél ő na llő an gazda lkődik. 
 
5.5. A kő ltsé gvété si szérv münkaü gyi igazgata si féladatait a kő ltsé gvété si szérv maga 
vé gzi é s la tja él. 
 
5.6. A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a münkaérő  főglalkőztata sa rő l, szérvézi, ira nyí tja 
a főglalkőztatőttak münka ja t. 
 
5.7. Az illétmé nyélő légék félvé télé héz szü ksé gés nyőmtatva nyőkat a kő ltsé gvété si szérv 
kitő lti, é s tőva bbí tja a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé, valamint a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé . 
 
5.8. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi haszna lat, kikü ldété si réndélvé ny, tanülma nyi szérző dé sék 
szabadsa g, bétégszabadsa g félada sa a MA K félé  a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé nék a 
féladata. 
 
 
6. Számvitel, és egyéb analitikus nyilvántartások vezetésének rendje 
 
6.1. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja é s a kő ltsé gvété si szérv a sza mvitéli tő rvé nybén  
méghata rőzőtt főrma ban kő télés gőndőskődni analitiküs kő télézéttsé gva llala s é s 
élő ira nyzat-félhaszna la s nyilva ntarta s vézété sé rő l, amélyékbő l méga llapí thatő  – a 
ta rgyé vbén é s az élkő vétkéző  é vékré vőnatkőző an – az élkő télézéttsé g mé rté ké é s a 
fizété s ésédé késsé gé, valamint az élő ira nyzat maradva ny is. 
 



6.2. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja az élémi kő ltsé gvété s jő va hagya sa t kő vétő én 
kő ltsé gvété si szérvénké nt félféktéti az élő ira nyzat-nyilva ntarta st. Kiémélt 
élő ira nyzatőnké nt, mégszérvézi a kő nyvélé ssél, kő ltsé gvété ssél é s égyé b pé nzü gyi 
élsza mőla sőkkal kapcsőlatős analitiküs nyilva ntarta sők é v éléji ü jranyita sa t é s azők 
tőva bbi főlyamatős vézété sé t. 
 
6.3. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja napraké szén vézéti a kő ltsé gvété si szérv 
vőnatkőza sa ban a sza mvitéli nyilva ntarta sőkat, élla tja a kő nyvélé si féladatőkat a 
kő ltsé gvété si szérv gazda lkőda si féladatainak saja tőssa gaira é s ré szbén ő na llő  
gazda lkőda sra tékintéttél. 
 
6.4. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a kő nyvélé sbő l élké szí ti a havi pé nzfőrgalmi 
jélénté st, a négyédé vés mé rlégjélénté st, a fé lé vés é vés bésza mőlő kat, amélyét hata ridő ré 
tőva bbí t a MA K félé . 
 
6.5. A Hivatal vézéti a Kő ltsé gvété si szérv ta rgyi észkő ző k é s a kis é rté kü  ta rgyi észkő ző k 
nyilva ntarta sa t, égyéztétvé a Kő ltsé gvété si szérv analitiküs nyilva ntarta sa val. 
 
6.6. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a fü ggő , a tfütő  kiégyénlí tő  té télékrő l 
nyilva ntarta st vézét, amélyét havőnta égyéztét a kő ltsé gvété si szérv gazdasa gi 
féladataival mégbí zőtt dőlgőző ja val a té télék réndézé sé cé lja bő l. 
 
6.7. A ké szléték é s anyagrakta rak kézélé sé, analitiküs nyilva ntarta sa a kő ltsé gvété si 
szérv féladata. 
 
6.8. Az illétmé nyélő légék té télés analitiküs nyilva ntarta sa t a kő ltsé gvété si szérv vé gzi. 
 
6.9. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi hivatali cé lü  félhaszna la sa nak, kikü ldété si réndélvé nyé nék 
szabadsa g, bétégszabadsa g, a tanülma nyi szérző dé sék analitiküs nyilva ntarta sa nak 
vézété sé a kő ltsé gvété si szérv féladata. 
 
6.10. A Hivatal illété kés münkata rsa a kő ltsé gvété si szérvvél égyü tt élké szí ti a 
lélta ré rté kélé st, kimütata st ké szí t a nyilva ntarta sők é s a té nylégés ké szléték kő ző tti 
élté ré sékrő l. 
 
6.11. A Hivatal illété kés münkata rsa élvé gzi az é v vé gi lélta rfélvitélt, kő zrémü kő dik a 
lélta rők ő sszésí té sé bén é s kié rté kélé sé bén. 
 
6.12. A nyilva ntarta si é s séléjtézé si féladatők élő ké szí té sé é s vé gréhajta sa a Hivatalra 
vőnatkőző  szaba lyzat alapja n tő rté nik, énnék figyélémbévé télé vél a kő ltsé gvété si szérv 
élő ké szí ti é s vé gréhajtja az ésédé kés séléjtézé sékét é s gőndőskődik azők élő í ra sszérü  
bizőnylatőla sa rő l. 
 
6.13. A Hivatal illété kés münkata rsa élké szí ti a kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző an 
bényü jtandő  adő bévalla sőkat. Az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv 
éléktrőniküs bévalla sait kő télés a Hivatal a saja t réndszéré bén rő gzí téni é s a bévalla st 
ő na llő an téljésí téni. 
 



6.14. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja vé gzi a Magyar A llamkincsta r ü tja n a féladatmütatő  
alapja n méga llapí tőtt nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők élő ira nyzata nak 
igé nylé sé t, a lémőnda st illétvé a pő tlő lagős igé nybényü jta st, az éhhéz szü ksé gés 
mütatő sza m félmé ré sékét a kő ltsé gvété si szérv tartja nyilva n é s kü ldi még a Hivatal 
Pé nzü gyi- é s adő - csőpőrtvézétő jé vézétő jé sza ma ra. 
 
6.15. A félhaszna la si kő tő ttsé ggél kapőtt nőrmatí v ta mőgata sőkrő l a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés nyilva ntarta st vézétni é s a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én bizőnylatőkkal 
ala ta masztva a méghata rőzőtt hata ridő ig élsza mőlni, mélynék éllénő rzé sé t a Hivatal a ltal 
mégbí zőtt bélső  éllénő ré vé gzi. 
 
6.16. A Hivatal kő télés a kő ltsé gvété si szérvék ré szé ré a szakmai jélénté si 
kő télézéttsé gü k téljésí té sé héz az a ltala kézélt adatőkat, infőrma ciő kat a tadni. 
 
6.17. A kő ltsé gvété si szérv az a ltala ké szí tétt é s bényü jtőtt pa lya zatőkbő l, ta mőgata si 
igé nylé sékbő l kő télés a bényü jta ssal égyidéjü lég égy pé lda nyt a Hivatal Pé nzü gyi 
csőpőrtja hőz bényü jtani. A Hivatal illété kés münkata rsa szérzi bé a pa lya zatőkhőz 
csatőlandő  igazőla sőkat (NAV, MA K, banki igazőla s stb.). 
 
6.18. Kiza rő lag az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv é s csak 
ké szpé nzfizété si sza mla t a llí that ki a bészédétt é tkézé si-té rí té si dí jakrő l é s 
hélyisé gbé rléti dí jakrő l. A sza mla ma sődik pé lda nya t a tadja a Hivatal illété kés 
münkata rsa nak. 
 
6.19. A kő ltsé gvété si szérv mind a kiménő , mind a béjő vő  sza mla krő l analitiküs 
nyilva ntarta st vézét.  
 
6.20. A kő ltsé gvété si szérv az 50 ézér főrint alatti é s mind az 50 ézér főrint félétti 
kő télézéttsé gva llala sőkrő l analitiküs nyilva ntarta st vézét. 
 
6.21. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja féladata a szigőrü  sza mada sü  bizőnylatők 
nyilva ntarta sa. 
 
7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 
 
7.1. A kő ltsé gvété si szérv félmé ri pé nzészkő z szü ksé glété t é s a térvézétt igé nybé vé télt 
mégélő ző  3 nappal élő ré jélzi pé nzigé nyé t a Hivatal félé , amély kő télés biztősí tani a 
kő ltsé gvété si szérv pé nzigé nyé t, é s élkü lő ní téttén kézélni a pé nzfőrgalma t. 
 
7.2. A kisébb kifizété sék téljésí té sé ré a kő ltsé gvété si szérv ké szpé nzélla tma nyt kap, 
amélyét a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat alapja n az őtt szaba lyőzőtt mé rté kbén 
é s az abban szaba lyőzőtt bizőnylatők félhaszna la sa val kő lthétnék él.  
 
7.3. A ké szpé nz-főrgalőmrő l az élla tma ny féltő lté sékőr sza mla kkal a mégjélő lt hata ridő n 
bélü l (8 nap), dé légké ső bb a félvé télt kő vétő  30. napőn élsza mől a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé  é s ü jabb élla tma ny félvé télé ré csak az élsza mőla s üta n van léhétő sé g. 
 
7.4. A banki a tütala sra vőnatkőző  sza mla kat az é rtélémszérü én kitő ltő tt 
„UTALVA NYRENDELET” méllé klétéké nt kéll a kő ltsé gvété si szérvnék a Hivatal pé nzü gyi- 



é s adő csőpőrtja ré szé ré a tadni, mélyét a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé – mint ütalva nyőző  
– ala í ra sa val élla t, a Hivatal pé nzü gyi élő adő ja é rvé nyésí t, a pé nzü gyi é s adő csőpőrt 
vézétő jé pé nzü gyilég éllénjégyéz.  
A kő ltsé gvété si szérvnék mind a ké szpé nzés, mind a banki ütala sra va rő  sza mla kra ra  
kéll í rnia szőlga ltata sna l a szü ksé géssé gét, a münka hia nytalan élvé gzé sé t, bészérzé sné l 
(aménnyibén ném ké szlétbészérzé s) a félhaszna lő  (őlvashatő an) ala í ra sa val kéll 
élismértétni a félhaszna la s té nyé t, ézzél a szakmai téljésí té s igazőla sa nak élégét té vé. 
 
7.5.A kő ltsé gvété si szérv az ütalva nyréndélét „sza mlabőnta sőn” féltü ntéti a kő ltsé gvisélő  
tő rzssza ma t, A FA tartalma t, a kő ltsé g mégnévézé sé t, a szakféladat sza ma t, a 
kő ltsé ghélyé t, ő sszégé t, fkv-i sza ma t, a tő bbi ré szt a Hivatal tő lti ki. 
 
7.6. A ké szpé nz kifizété sék szaba lyszérü sé gé é rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a félélő s, 
é s a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzatban rő gzí tétték szérint gőndőskődik égyü ttal 
a pé nz biztőnsa gős sza llí ta sa rő l, ta rőla sa rő l. 
 
7.7. A ké szpé nzbén bészédétt bévé télék a kiada sők téljésí té sé ré ném főrdí thatő k, ézé rt a 
kő ltsé gvété si szérv kő télés azőkat a saja t pé nzfőrgalmi sza mla ra a bévé tél bészédé sé 
napja n, dé légké ső bb a bészédé st kő vétő  3 münkanapőn bélü l pőstai csékkén béfizétni. 
 
7.8. A ké szpé nzkézélé s égyé b szaba lyait az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatala nak 
Pé nzkézélé si szaba lyzata tartalmazza. 
 
7.9. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a kő ltsé gvété si szérv sza ma ra élő zétés 
égyéztété s üta n, pé nzü gyi téchnikai szémpőntők figyélémbévé télé vél, a kő ltsé gvété si 
szérv vézétő jé nék í ra sbéli ké rélmé alapja n pé nzfőrgalmi sza mla t valamint ahhőz 
kapcsőlő dő an szü ksé g szérint (pl. pa lya zatőkhőz) alsza mla kat nyittathat a sza mlavézétő  
pé nzinté zétné l. 
 
8. Beszámolási kötelezettség 
 
8.1. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt idő kő zi mé rlégjélénté s, idő kő zi 
kő ltsé gvété si jélénté s ké szí té sé ré kő télézétt. Ezén jélénté sékét a 249/2000. (XII.24.) 
Kőrma nyréndélétbén méghata rőzőtt idő pőntig kéll a félü gyéléti szérvnék a Magyar 
A llamkincsta r Régiőna lis Igazgatő sa ga hőz mégkü ldéni. A jélénté sékét a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja ké szí ti él. 
 
8.2. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt bérüha za si-statisztikai jélénté s ké szí té sé ré 
kő télézétt. Ezén jélénté sékét a Hivatal ké szí ti él é s kü ldi még a KSH Térü léti 
Igazgatő sa ga hőz a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 20. napja ig. 
 
8.3. Az O nkőrma nyzat é vkő zi fé lé vés é s é vés bésza mőlő  ké szí té sé ré kő télézétt, a 
kő ltsé gvété si szérv inté zmé nyvézétő jé kő télés az é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő hőz 
szü ksé gés saja t sző végés indőkla sa t a Hivatalhőz janüa r 31. napja ig mégkü ldéni. A 
kő ltsé gvété si bésza mőlő  sző végés indőkla sa ban kéll a Hivatalnak azőkat a té nyéző két 
ismértétni, mélyék béfőlya sőlta k az élla tőtt alaptévé kénysé gét, az élő ira nyzatők 
térvézéttő l élté rő  félhaszna la sa t, azőkat a réndkí vü li ésémé nyékét, kő rü lmé nyékét, 
amélyék a kő ltsé gvété si szérvék pé nzü gyi-, vagyőni hélyzété ré hata ssal vőltak. 
 



8.4. Az O nkőrma nyzat é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja a Hivatal saja t é s a 
kő ltsé gvété si szérv é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja t ő sszévőntan é s 
élkü lő ní téttén is tartalmazza. 
 
8.5. A kő ltsé gvété si szérv a kő ltsé gvété si réndélétbén méghata rőzőttak alapja n 
négyédé vénté kő télés pé nzü gyi bésza mőlő t ké szí téni a Pé nzü gyi- é s Hüma n Bizőttsa g 
ré szé ré. 
 
9. Információáramlás, információszolgáltatás 
 
9.1. A jőgszaba lyőkban élréndélt főrma ban gyakőrisa ggal é s tartalőmmal az 
infőrma ciő szőlga ltata si kő télézéttsé g tőva bbí ta sa, azt mégélő ző én az adatégyéztété s a 
Hivatal féladata, azőnban a kő ltsé gvété si szérv kő télés azőn dőküméntümőkat, illétvé 
nyilva ntarta sőkat vézétni é s azőkat réndélkézé sré bőcsa tani, mélyék léhétő vé  tészik a 
Hivatal kő ző s, ő sszévőnt adatőkat tartalmaző  infőrma ciő  szőlga ltata sa t. 
 
9.2. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv kő ző tti méga llapőda s alapja a mégfélélő , téljéskő rü  
infőrma ciő a ramla s, mélynék mégvalő sí ta sa mindké t kő ltsé gvété si szérv vézétő jé nék é s 
münkata rsainak kő téléssé gé. A szőlga ltatőtt adatők valő disa ga é rt é s égyéző sé gé é rt a 
Hivatal é s a Kő ltsé gvété si szérv égyétémlégésén félél. 
 
9.3. A haté kőny infőrma ciő a ramla s élő ségí té sé é rdéké bén a Hivatal é s az inté zmé ny 
kő ző tti kapcsőlattarta s léhétő sé g szérint éléktrőniküs főrma ban vagy lévé l, téléfőn 
illétvé fax ü tja n tő rté nik. 
 
9.4. A Hivatal illété kés münkata rsa – az élső  ta rgynégyédé v kivé télé vél – mindén 
ta rgyhő t kő vétő  15 münkanapőn bélü l pé nzfőrgalmi infőrma ciő t kü ld a kő ltsé gvété si 
szérvnék. 
 
9.5. A pé nzfőrgalmi infőrma ciő t a Kő ltsé gvété si szérv kő télés a saja t analitiküs 
nyilva ntarta sa val égyéztétni, é s 5 münkanapőn bélü l í ra sban kézdémé nyézhéti a saja t 
hata skő rbén tő rté nő  élő ira nyzat mő dősí ta sőkat. 
 
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok 
tervezése, bonyolítása 
 
10.1 Az O nkőrma nyzat vagyőna t a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én a Hivatal tartja 
nyilva n. A kő ltsé gvété si szérv, a haszna lata ba adőtt ingő - é s ingatlan vagyőnnal 
kapcsőlatős jőgőkat é s kő télézéttsé gékét az ő nkőrma nyzati vagyőn- é s 
vagyőngazda lkőda srő l sző lő  ő nkőrma nyzati réndélét az ira nyadő , az abban főglaltakat 
kő télés alkalmazni. 
 
10.2 A kő ltsé gvété si szérv féladata a münkavé délmi, tü zvé délmi, kő rnyézétvé délmi 
féladatők élla ta sa. 
 
10.3 A kő ltsé gvété si szérv é s a Hivatal kő ző s féladata a haszna lata ba adőtt vagyőn 
a llaga nak főlyamatős figyélé sé, é pí té si, bérüha za si, félü jí ta si é s karbantarta si igé nyék 
ő sszéa llí ta sa. 
 



10.4 A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a szakmai (é pí té si bérüha za sők é s é pí té si jéllégü  
félü jí ta sők kivé télé vél) bérüha za sők é s félü jí ta sők, valamint karbantarta sők téljés 
lébőnyőlí ta sa rő l. 
 
10.5 A térvézétt é pí té si bérüha za sők, é pí té si jéllégü  félü jí ta sők lébőnyőlí ta sa t a Hivatal 
vé gzi a kő ltsé gvété si szérv élő zétés égyéztété sé vél. 
 
10.6 A napi fénntarta si, karbantarta si münka kat az O nkőrma nyzat tülajdőna ban a llő  
GYEVIE P NKFT. inté zmé nyi karbantarta si szérző dé s alapja n é s annak mé rté ké ig vé gzi.  
Karbantartő  hia nya ban a kő ltsé gvété si szérv a szőlga ltata s mégréndélé sé vél tész élégét 
karbantarta si kő télézéttsé gé nék. 
 
10.7 A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén gőndőskődik az inté zmé nyü zéméltété srő l, 
ézén bélü l a tévé kénysé gé élla ta sa hőz szü ksé gés irődaszér, nyőmtatva ny, tisztí tő szérék, 
győ gyszér-végyszér, sőkszőrősí tő  anyagők, kő nyvék, főlyő iratők, égyé b 
infőrma ciő hőrdőző k, sza mí ta stéchnikai észkő ző k anyagainak bészérzé sé rő l, a 
főlyamatős inté zmé nyi mü kő dé st biztősí tő  –kő zvétlén félhaszna la sra kérü lő  – ké szléték, 
égyé b szakmai ké szléték bészérzé sé rő l. 
 
Hatálybalépés 
 
A méga llapőda s 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, az abban főglaltakat éttő l kézdvé 
kéll alkalmazni. 
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181/2013.(VI.26.) Kt. hata rőzat méllé klété 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  
 

gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó,  
valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési 

szerv között  
a gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére 

vonatkozóan 
 
amély lé tréjő tt az ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
(tőva bbiakban: Hivatal) 6750 Algyő , Kasté lykért ü.40. (adószám: 15813365-2-06, 
törzsszám: 813365, képviseli: Dr. Varga Ildikó jegyző) é s  
az Szivárvány Óvoda, mint ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv (tőva bbiakban: 
kő ltsé gvété si szérv) 6750 Algyő Kastélykert u.17. (adószám: 16686092-2-06, 
törzsszám: 638672, OM azonosító: 029493, bankszámlaszám: 12067008-
01331487-00100000, képviseli: Ozsváth Lászlóné intézményvezető) kő ző tt az 
a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011. (XII. 31.) 
Kőrma nyréndélétbén élő í rt kő télézéttsé g alapja n. 

 
 

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 
 
1. Az égyü ttmü kő dé s cé lja: a haté kőny, szakszérü  é s takaré kős gazda lkőda s szérvézéti 
félté téléinék mégtérémté sé, mély cé lőkat a Hivatal élső sőrban é rvé nyésí té si, 
éllénjégyzé si jőgkő ré nék gyakőrla sa n kérésztü l é s ma s a gazdasa gi főlyamatőkba é pí tétt 
bélső  éllénő rzé si féladatainak élla ta sa sőra n biztősí t. 
 
2. Az égyü ttmü kő dé s ném csőrbí thatja a kő ltsé gvété si szérv szakmai, dő nté sjőgi 
réndszéré t, gazda lkőda sa t, ő na llő  jőgi szémé lyisé gé t é s félélő ssé gé t. 
 
3. A Hivatal a kő ltsé gvété si szérv II. pőntban méghata rőzőtt pé nzü gyi-gazdasa gi é s 
münkaü gyi féladatait la tja él. 
 
4. A Hivatal a gazdasa gi szérvézété n kérésztü l biztősí tja a szaba lyszérü , tő rvé nyés é s 
é sszérü  gazda lkőda s félté téléit. 
 
5. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv égyma s réndélkézé sé ré bőcsa tja k azőkat a 
dőküméntümőkat, infőrma ciő kat, mélyék a féladataik élla ta sa hőz szü ksé gésék. 
 
6. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (inté zmé nyvézétő ) az inté zmé nyré vőnatkőző  II. 
pőntban rő gzí tétt pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt félélő s szémé ly(ékét) kő télés 
kijélő lni. 
 
7. A Hivatal szérvézéti félé pí té sé t é s féladata t a szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzata ban 
rő gzí ti, ü gyréndét ké szí t, mély ré szlétésén tartalmazza a Hivatal é s a hőzza  réndélt, 
ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété sé i szérvné l a pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt 
félélő s szémé lyékét, az élla tandő  féladatőkat, a vézétő k é s ma s dőlgőző k féladat-, hata s-, 
é s jőgkő ré t. 



 
8. Az O nkőrma nyzati szintén égysé gés sza mvitéli réndszér mégvalő sí ta sa é rdéké bén a 
kő ltsé gvété si szérv alkalmazza, a Hivatal Sza mvitéli Pőlitika ja t, Sza mlatü kré t, 
Lélta rőza si, Séléjtézé si Szaba lyzata t, valamint a pé nzü gyi gazda lkőda si féladatait 
szaba lyző  égyé b szaba lyzatőkat. 
 
9. A Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  Kő zbészérzé sékét az O nkőrma nyzat kő zbészérzé si 
Szaba lyzata alapja n a Hivatal bőnyőlí tja lé. 

 
II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN 

 
1. Az éves költségvetés tervezése 
 
1.1. E vénké nt a kő ltsé gvété si kőncépciő  ő sszéa llí ta sa élő tt a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja nak vézétő jé, é s a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (illétvé gazdasa gi féladatőkat 
élla tő  münkata rsa) ré szvé télé vél mégtartőtt szakmai égyéztété st kő vétő én a 
réndélkézé sré a llő  kő zpőnti é s hélyi infőrma ciő k alapja n élké szí tik a kő ltsé gvété si 
szérvré vőnatkőző  kő ltsé gvété si kőncépciő t.  
 
1.2. A kő ltsé gvété si tő rvé ny mégjéléné sé t kő vétő én az abban főglaltak, é s az élfőgadőtt 
kőncépciő  alapja n, a jégyző  a ltal kikü ldő tt kő rlévé lbén mégadőtt, kőra bban ma r 
égyéztététt tartalőmmal é s főrma ban a Hivatal illété kés münkata rsa é s a kő ltsé gvété si 
szérv élké szí ti az élémi kő ltsé gvété si térvét. A kő ltsé gvété si szérv az égyéztétő  
ta rgyala sők mégkézdé sé élő tt 10 münkanappal mégkü ldi az élémi kő ltsé gvété si térvét a 
Hivatal Pé nzü gyi-é s adő csőpőrt vézétő jé sza ma ra, aki szakmai szémpőntők szérint 
éllénő rzi azőkat. 
 
1.3. Egyéztétő  ta rgyala sra a kő ltsé gvété si szérv a mégadőtt szémpőntők alapja n 
ő sszéa llí tőtt, éllénő rző tt élémi kő ltsé gvété ssél égyü tt a félmérü lő  tő bblét igé nyt, 
valamint a félü jí ta si é s félhalmőza si igé nyékét is kü lő n kimütata sban bényü jtja. 
 
1.4. Az égyéztétő  ta rgyala sőn a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (ha a kő ltsé gvété si szérv a 
gazdasa gi féladatők élla ta sa ra ü gyinté ző vél is réndélkézik, azzal égyü tt) vész ré szt. 
 
1.5. A Kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, az égyéztété sné l méghata rőzőtt mő dősí ta sőkkal, 
légké ső bb a kő ltsé gvété si réndéléttérvézét Ké pvisélő -téstü lét élé  térjészté sé t 
mégélő ző én élké szí ti a kő ltsé gvété si szérv élémi kő ltsé gvété sé t, amélybő l a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé ő sszéa llí tja az O nkőrma nyzat ő sszévőnt kő ltsé gvété si 
réndélété t. 
 
1.6. Elémi kő ltsé gvété s maga ban főglalja 
 

1.6.1. kiada si é s bévé téli élő ira nyzatőkat szakféladatőnké nti bőnta sban, 
kiada snéménké nti é s fő kő nyvi sza mlacsőpőrtőnké nti ré szlétézéttsé gbén, ré szlétéző  
sza mí ta sőkkal, rő vid sző végés indőkla ssal 
 
1.6.2. szémé lyi jüttata sők ré szélő ira nyzatai kő zü l a réndszérésén élő főrdülő  
jüttata sőkat jőgcí m szérinti bőnta sban, az égyé b jüttata sőkat sző végés indőkla ssal 
 



1.6.3. a szakféladatőknak az ira nyadő  (é rvé nyés) PM ta jé kőztatő  szérinti ré szlétézé sé t 
 
1.6.4. az ő sszésí tő  ta bla zatőt, 
 
1.6.5. a Kő ltsé gvété si szérv ő sszévőnt é s szakféladatők szérinti lé tsza m ta bla zata t 
(téljés münkaidő s, ré szmünkaidő s, valamint bétő ltő tt é s bétő ltétlén a lla shélyék)  
 
1.6.6. az illétmé nyék é s lé tsza m bésőrőla si őszta lyők szérinti mégbőnta sa t, 
 
1.6.7. a Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  féladatmütatő k é s téljésí tmé nymütatő k 
méghata rőza sa t. 
 
1.6.8. A kiada sők é s a bévé télék é vés félhaszna la si ü témtérvé, havi bőnta sban. 

 
1.7. A Hivatal élvé gzi a kő ltsé gvété si térvgarnitü ra kitő lté sé héz szü ksé gés ő sszésí té st é s 
gőndőskődik az inté zmé nyi kő ltsé gvété s jőgszaba lyban rő gzí tétt hata ridő ig valő  
tőva bbí ta sa rő l a Magyar A llamkincsta r félé . 
 
2. Előirányzatok módosítása, felhasználása 
 
2.1. A kő ltsé gvété si szérv a jő va hagyőtt élő ira nyzatőn bélü l az é vés félhaszna la si 
ü témtérv alapja n gazda lkődik, az élő ira nyzatők jőgszérü  félhaszna la sa rő l gőndőskődik. 
 A gazda lkőda s sőra n élő zétés égyéztété s né lkü l az ira nyí tő  szérv a ltal méghata rőzőtt 
égyés ré szélő ira nyzatők ésété bén ném té rhét él az éngédé lyézéttő l, a Ké pvisélő -téstü lét 
a ltal jő va hagyőtt, kiémélt élő ira nyzatők ném lé phétő k tü l, é s ha ném téljésü lnék, ném 
cső kkénthétő k inté zmé nyi hata skő rbén. 
 
2.2. Ha a kő ltsé gvété si szérv bévé téli tő bblété léhétő vé , illétvé az indőkőlt kiada sők 
nő vékédé sé szü ksé géssé  tészi, a Hivatal a ltal méghata rőzőtt főrma ban, 
dőküméntümőkkal ala ta masztva é s a Hivatal Pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé vél 
égyéztétvé a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé kézdémé nyézhéti a jő va hagyőtt kiémélt 
élő ira nyzata nak mő dősí ta sa t, amélyét a Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a 
ké pvisélő -téstü lét élé  térjészt. 
 
2.3. A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén vé gréhajtőtt kiémélt élő ira nyzatőn bélü li 
mő dősí ta sa t í ra sban, dőküméntümőkkal ala ta masztva mégkü ldi a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé ré szé ré, az ézzél kapcsőlatős égyéztété st kő vétő én. 
 
2.4. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja nak illété kés münkata rsa a méghata rőzőtt főrma ban é s 
tartalőmmal az élő ira nyzatőkrő l é s annak félhaszna la sa rő l nyilva ntarta st vézét. 
 
2.5. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat-mő dősí ta s vé gréhajta sa é rt a 
Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s.  
 
2.6. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat jőgszérü  félhaszna la sa é rt a 
kő ltsé gvété si szérv vézétő jé félélő s. 
 
2.7. A Hivatal illété kés münkata rsai (Pé nzü gyi csőpőrt) é s a kő ltsé gvété si szérv 
égyü ttmü kő dvé figyélémmél kí sé ri az é vés kő ltsé gvété s téljésí té sé t, sza mí ta sőkat, 



félmé ré sékét ké szí t a kő vétkéző  é vi élő ira nyzatők vőnatkőza sa ban. 
 
2.8. A kő ltsé gvété si szérv kő télézéttsé gva llala ssal térhélt é s szabad pé nzmaradva nya t a 
Hivatal bélső  éllénő r ü tja n a bésza mőlő  ké szí té st mégélő ző én félü lvizsga ltatja, énnék 
é rdéké bén a Hivatal, illétvé az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv pé nzmaradva nya t 
méga llapí tő  dőküménta ciő t a ta rgyé vét kő vétő  é v janüa r 31. napja ig éllénő rzé sré 
mégkü ldi a bélső  éllénő rnék. 
 
2.9. A ta rgyé vét kő vétő én a Ké pvisélő -téstü lét a za rsza mada si réndélété vél égyidéjü lég 
ta rgyalja é s hagyja jő va  a pé nzmaradva nyt. 
 
3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai 
teljesítésgazolás 
 
3.1. A kő télézéttsé g va llala si é s ütalva nyőza si jőgkő rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy 
az a ltala í ra sban méghatalmazőtt szémé ly gyakőrőlja a kő ltsé gvété sbén széréplő kiémélt 
élő ira nyzatők éréjé ig az élő ira nyzat félhaszna la si ü témtérv alapja n. 
 
3.2..A kő télézéttsé g va llala s sőra n az arra jőgősült szémé ly, inté zkédé st tész a münka, 
szőlga ltata s élvé gzé sé ré, az a rüsza llí ta s mégréndélé sé ré é s égybén kő télézéttsé gét va llal 
arra, hőgy az élvé gzétt münka, illétvé téljésí té s üta n a méga llapőda s szérinti élléné rté k 
kifizété sré kérü l. 
 
3.3. Az 50 ézér főrint félétti kő télézéttsé gva llala s csak í ra sban tő rté nhét, 50 ézér főrint 
alatti kifizété sékré ném kéll élő zétés kő télézéttsé gva llala s, élsza mőla sa t a fő kő nyvbén 
ném kéll nyilva ntarta sba vénni, dé a kő ltsé gvété si szérvnék a kő télézéttsé gva llala sők 
analitiküs nyilva ntarta sa ban főlyamatősan vézétni kéll. 
 
3.4. A pé nzü gyi éllénjégyzé sré jőgősültaknak, a pé nzü gyi éllénjégyzé st mégélő ző én még 
kéll győ ző dniü k arrő l, hőgy a kő télézéttsé gva llala s vagy ütalva nyőza s téljésí té sé héz 
szü ksé gés fédézét réndélkézé sré a ll, é s a kő télézéttsé gva llala s ném sé rti a gazda lkőda sra 
vőnatkőző  szaba lyőkat, valamint a kő télézéttsé gva llala s cé lszérü sé gé t mégalapőző  
vizsga lat mégtő rté nt.  
 
3.5.Pé nzü gyi éllénjégyzé sré a Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé, jőgi éllénjégyzé sré a 
jégyző  jőgősült.  
 
3.6. A kő télézéttsé gva llala s pé nzü gyi éllénjégyzé sé é rdéké bén a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés a kő télézéttsé gva llala s mégtő rté ntékőr, dé légféljébb az azt kő vétő  münkanapőn 
a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani a kő télézéttsé gva llala s dőküméntümait (szérző dé s, 
mégréndélő , méga llapőda s, mégbí za si szérző dé s, kinévézé si őkma ny…stb) 
 

3.7. A téljésí té s szakmai igazőla sa a kiada sők élréndélé sé élő tt tő rté nik. Az adőtt 
gazdasa gi ésémé nyt éllénő rizni kéll, hőgy a kő télézéttsé gva llala s dőküméntüma ban 
va llalt kő télézéttsé gék téljésí té sé mégfélélő -é é s mégalapőzza-é a kiada sők téljésí té sé t. 
Szakmai téljésí té s igazőla sa ra az inté zmé nyvézétő , vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 
3.8. Az é rvé nyésí té s a Hivatalna l tő rté nik a kő ltsé gvété si szérv a ltal réndélkézé sré 
bőcsa jtőtt dőküméntüm alapja n. 



 
3.9. A szakmai téljésí té sigazőla s alapja n az é rvé nyésí tő nék éllénő rizni kéll az 
ő sszégszérü sé gét, a fédézét méglé té t, é s azt, hőgy az alaki kő vétélmé nyékét bétartőtta k-
é. E rvé nyésí té st a Hivatal arra jőgősült kő ztisztvisélő i vé gzik. 
 
3.10. Az ütalva nyőza s a Hivatal a ltal élké szí tétt ütalva nyréndélét félhaszna la sa val 
tő rté nik. Utalva nyőza sra a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 
3.11. A kő télézéttsé gva llala s, ütalva nyőza s, éllénjégyzé s, valamint az é rvé nyésí té s é s 
szakmai téljésí té sigazőla s féladatainak élja ra sréndjé t az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati 
Hivatalra vőnatkőző  szaba lyzat tartalmazza, amélyét a Kő ltsé gvété si szérvnék is 
alkalmazni kéll. 
 
4. FEUVE 
 
4.1. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé gőndőskődik a főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s 
vézétő i éllénő rzé s kialakí ta sa rő l, a haté kőny mü kő dtété sé rő l, féjlészté sé rő l, valamint a 
Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés élké szí téni az inté zmé ny éllénő rzé si nyőmvőnala t, 
amély a kő ltsé gvété si szérv térvézé si-pé nzü gyi lébőnyőlí ta si é s éllénő rzé si 
főlyamatainak sző végés vagy ta bla zatba főglalt, vagy főlyamata bra kkal szémlé ltététt 
léí ra sa t is tartalmazza. 
 
4.2. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés a kőcka zati 
té nyéző k figyélémbévé télé vél kőcka zatélémzé st vé gézni, é s kőcka zatkézélé si réndszért 
mü kő dtétni. A kőcka zatkézélé s réndjé nék kialakí ta sa sőra n még kéll hata rőzni azőn 
inté zkédé sékét é s mégté télü k mő dja t, mélyék cső kkéntik, illétvé mégszü ntétik a 
kőcka zatőkat. A Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r, aja nla sőkat é s javaslatőkat 
főgalmaz még a kőcka zati té nyéző k, hia nyőssa gők mégszü ntété sé, kikü sző bő lé sé 
é rdéké bén. 
 
4.3. A kő ltsé gvété si szérvék bélső  kőntrőllréndszéré rő l é s bélső  éllénő rzé sé rő l sző lő  
370/2011. (XII.31.) Kőrm. réndélét 6. § (4) békézdé sé alapja n a kő ltsé gvété si szérv 
vézétő jé nék kő téléssé gé a szaba lytalansa gők kézélé sé nék élja ra sréndjé t szaba lyőzni. 
 
4.4. A kő ltsé gvété si szérvné l a Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r vizsga lja é s é rté kéli a 
főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s vézétő i éllénő rzé si (FEUVE) réndszérék 
kié pí té sé nék, mü kő dé sé nék jőgszaba lyőknak é s szaba lyzatőknak valő  mégfélélé sé t, 
valamint a FEUVE réndszérék javí ta sa, é s tőva bbféjlészté sé é rdéké bén méga llapí ta sőkat, 
aja nla sőkat tész, élémzé sékét é s é rté kélé sékét ké szí t. 
 
4.5. A kő ltsé gvété si szérv bélső  éllénő rzé sé t, annak a vézétő jé vél, é s a Hivatal Pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrt vézétő jé vél valamint a Jégyző vél égyéztététt éllénő rzé si térv szérint a 
Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r la tja él.  
 
4.6. A kő ltsé gvété si é v éllénő rzé si térvé t a Ké pvisélő -téstü lét élé  kéll térjészténi a 
mégélő ző  é v őktő bér 15-ig, amélyrő l dő nté st kéll hőzni. A térvbén ném széréplő  
féladatőkra cé léllénő rzé s ké rhétő  a mégbí zőtt bélső  éllénő rtő l. 
 



4.7. A pé nzü gyi gazdasa gi münkafőlyamatőkba é pí tétt, az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si 
szérvézét vézétő inék, valamint a bélső  szérvézéti égysé gék vézétő i (FEUVE) éllénő rzé sé t 
a Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal FEUVE szaba lyzata rő gzí ti, é s annak mégfélélő én 
kéll alkalmazni. 
 
 
5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
5.1. A kő ltsé gvété si szérv ő na llő  bé rgazda lkőda si jőgkő rrél réndélkézik. E jőgkő rbén 
kő télézéttsé gét va llal, münka ltatő i jőgőkat gyakőről, jőgszaba ly szérint mő dősí thatja a 
ré szélő ira nyzata t, a kő ltsé gvété s kérétéi kő ző tt. 
 
5.2. A Kő ltsé gvété si szérv a münkava llalő k a tsőrőla sa t, kinévézé si őkma nya t kitő lti, é s 
tőva bbí tja a MA K félé . 
 
 
5.3. A kő ltsé gvété si szérv ném réndszérés kifizété séinék sza mféjté sé t a Kő ltsé gvété si 
szérv féladja a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé nék, aki a MA K a ltal biztősí tőtt prőgram 
alapja n féladja a Kincsta r ré szé ré. A va ltőző bé r félada sőkat a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé az ütalva nyréndélétén pé nzü gyilég éllénjégyzi, ézé rt azt az 
inté zmé ny a MA K a ltal mégadőtt hata ridő  élő tt 5 münkanappal bényü jtja a Hivatal 
szémé lyzéti, valamint a pé nzü gyi é s adő csőpőrtja félé . 
 
5.4. A kő ltsé gvété si szérv a Ké pvisélő -téstü lét a ltal a kő ltsé gvété si réndélétbén 
jő va hagyőtt lé tsza mkéréttél ő na llő an gazda lkődik. 
 
5.5. A kő ltsé gvété si szérv münkaü gyi igazgata si féladatait a kő ltsé gvété si szérv maga 
vé gzi é s la tja él. 
 
5.6. A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a münkaérő  főglalkőztata sa rő l, szérvézi, ira nyí tja 
a főglalkőztatőttak münka ja t. 
 
5.7. Az illétmé nyélő légék félvé télé héz szü ksé gés nyőmtatva nyőkat a kő ltsé gvété si szérv 
kitő lti, é s tőva bbí tja a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé, valamint a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé . 
 
5.8. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi haszna lat, kikü ldété si réndélvé ny, tanülma nyi szérző dé sék 
szabadsa g, bétégszabadsa g félada sa a MA K félé  a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé nék a 
féladata. 
 
 
6. Számvitel, és egyéb analitikus nyilvántartások vezetésének rendje 
 
6.1. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja é s a kő ltsé gvété si szérv a sza mvitéli tő rvé nybén  
méghata rőzőtt főrma ban kő télés gőndőskődni analitiküs kő télézéttsé gva llala s é s 
élő ira nyzat-félhaszna la s nyilva ntarta s vézété sé rő l, amélyékbő l méga llapí thatő  – a 
ta rgyé vbén é s az élkő vétkéző  é vékré vőnatkőző an – az élkő télézéttsé g mé rté ké é s a 
fizété s ésédé késsé gé, valamint az élő ira nyzat maradva ny is. 



 
6.2. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja az élémi kő ltsé gvété s jő va hagya sa t kő vétő én 
kő ltsé gvété si szérvénké nt félféktéti az élő ira nyzat-nyilva ntarta st. Kiémélt 
élő ira nyzatőnké nt, mégszérvézi a kő nyvélé ssél, kő ltsé gvété ssél é s égyé b pé nzü gyi 
élsza mőla sőkkal kapcsőlatős analitiküs nyilva ntarta sők é v éléji ü jranyita sa t é s azők 
tőva bbi főlyamatős vézété sé t. 
 
6.3. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja napraké szén vézéti a kő ltsé gvété si szérv 
vőnatkőza sa ban a sza mvitéli nyilva ntarta sőkat, élla tja a kő nyvélé si féladatőkat a 
kő ltsé gvété si szérv gazda lkőda si féladatainak saja tőssa gaira é s ré szbén ő na llő  
gazda lkőda sra tékintéttél. 
 
6.4. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a kő nyvélé sbő l élké szí ti a havi pé nzfőrgalmi 
jélénté st, a négyédé vés mé rlégjélénté st, a fé lé vés é vés bésza mőlő kat, amélyét hata ridő ré 
tőva bbí t a MA K félé . 
 
6.5. A Hivatal vézéti a Kő ltsé gvété si szér ta rgyi észkő ző k é s a kis é rté kü  ta rgyi észkő ző k 
nyilva ntarta sa t, égyéztétvé a Kő ltsé gvété si szérv analitiküs nyilva ntarta sa val. 
 
6.6. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a fü ggő , a tfütő  kiégyénlí tő  té télékrő l 
nyilva ntarta st vézét, amélyét havőnta égyéztét a kő ltsé gvété si szérv gazdasa gi 
féladataival mégbí zőtt dőlgőző ja val a té télék réndézé sé cé lja bő l. 
 
6.7. A ké szléték é s anyagrakta rak kézélé sé, analitiküs nyilva ntarta sa a kő ltsé gvété si 
szérv féladata. 
 
6.8. Az illétmé nyélő légék té télés analitiküs nyilva ntarta sa t a kő ltsé gvété si szérv vé gzi. 
 
6.9. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi hivatali cé lü  félhaszna la sa nak, kikü ldété si réndélvé nyé nék 
szabadsa g, bétégszabadsa g, a tanülma nyi szérző dé sék analitiküs nyilva ntarta sa nak 
vézété sé a kő ltsé gvété si szérv féladata. 
 
6.10. A Hivatal illété kés münkata rsa a kő ltsé gvété si szérvvél égyü tt élké szí ti a 
lélta ré rté kélé st, kimütata st ké szí t a nyilva ntarta sők é s a té nylégés ké szléték kő ző tti 
élté ré sékrő l. 
 
6.11. A Hivatal illété kés münkata rsa élvé gzi az é v vé gi lélta rfélvitélt, kő zrémü kő dik a 
lélta rők ő sszésí té sé bén é s kié rté kélé sé bén. 
 
6.12. A nyilva ntarta si é s séléjtézé si féladatők élő ké szí té sé é s vé gréhajta sa a Hivatalra 
vőnatkőző  szaba lyzat alapja n tő rté nik, énnék figyélémbévé télé vél a kő ltsé gvété si szérv 
élő ké szí ti é s vé gréhajtja az ésédé kés séléjtézé sékét é s gőndőskődik azők élő í ra sszérü  
bizőnylatőla sa rő l. 
 
6.13. A Hivatal illété kés münkata rsa élké szí ti a kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző an 
bényü jtandő  adő bévalla sőkat. Az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv 
éléktrőniküs bévalla sait kő télés a Hivatal a saja t réndszéré bén rő gzí téni é s a bévalla st 
ő na llő an téljésí téni. 



 
6.14. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja vé gzi a Magyar A llamkincsta r ü tja n a féladatmütatő  
alapja n méga llapí tőtt nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők élő ira nyzata nak 
igé nylé sé t, a lémőnda st illétvé a pő tlő lagős igé nybényü jta st, az éhhéz szü ksé gés 
mütatő sza m félmé ré sékét a kő ltsé gvété si szérv tartja nyilva n é s kü ldi még a Hivatal 
Pé nzü gyi- é s adő - csőpőrtvézétő jé vézétő jé sza ma ra. 
 
6.15. A félhaszna la si kő tő ttsé ggél kapőtt nőrmatí v ta mőgata sőkrő l a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés nyilva ntarta st vézétni é s a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én bizőnylatőkkal 
ala ta masztva a méghata rőzőtt hata ridő ig élsza mőlni, mélynék éllénő rzé sé t a Hivatal a ltal 
mégbí zőtt bélső  éllénő ré vé gzi. 
 
6.16. A Hivatal kő télés a kő ltsé gvété si szérvék ré szé ré a szakmai jélénté si 
kő télézéttsé gü k téljésí té sé héz az a ltala kézélt adatőkat, infőrma ciő kat a tadni. 
 
6.17. A kő ltsé gvété si szérv az a ltala ké szí tétt é s bényü jtőtt pa lya zatőkbő l, ta mőgata si 
igé nylé sékbő l kő télés a bényü jta ssal égyidéjü lég égy pé lda nyt a Hivatal Pé nzü gyi 
csőpőrtja hőz bényü jtani. A Hivatal illété kés münkata rsa szérzi bé a pa lya zatőkhőz 
csatőlandő  igazőla sőkat (NAV, MA K, banki igazőla s stb.). 
 
6.18. Kiza rő lag az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv é s csak 
ké szpé nzfizété si sza mla t a llí that ki a bészédétt é tkézé si-té rí té si dí jakrő l é s 
hélyisé gbé rléti dí jakrő l. A sza mla ma sődik pé lda nya t a tadja a Hivatal illété kés 
münkata rsa nak. 
 
6.19. A kő ltsé gvété si szérv mind a kiménő , mind a béjő vő  sza mla krő l analitiküs 
nyilva ntarta st  vézét.  
 
6.20. A kő ltsé gvété si szérv az 50 ézér főrint alatti é s mind az 50 ézér főrint félétti 
kő télézéttsé gva llala sőkrő l analitiküs nyilva ntarta st vézét. 
 
6.21. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja féladata a szigőrü  sza mada sü  bizőnylatők 
nyilva ntarta sa. 
 
 
7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 
 
7.1. A kő ltsé gvété si szérv félmé ri pé nzészkő z szü ksé glété t é s a térvézétt igé nybé vé télt 
mégélő ző  3 nappal élő ré jélzi pé nzigé nyé t a Hivatal félé , amély kő télés biztősí tani a 
kő ltsé gvété si szérv pé nzigé nyé t, é s élkü lő ní téttén kézélni a pé nzfőrgalma t. 
 
7.2. A kisébb kifizété sék téljésí té sé ré a kő ltsé gvété si szérv ké szpé nzélla tma nyt kap, 
amélyét a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat alapja n az őtt szaba lyőzőtt mé rté kbén 
é s az abban szaba lyőzőtt bizőnylatők félhaszna la sa val kő lthétnék él.  
 
7.3. A ké szpé nz-főrgalőmrő l az élla tma ny féltő lté sékőr sza mla kkal a mégjélő lt hata ridő n 
bélü l (8 nap), dé légké ső bb a félvé télt kő vétő  30. napőn élsza mől a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé  é s ü jabb élla tma ny félvé télé ré csak az élsza mőla s üta n van léhétő sé g. 
 



7.4. A banki a tütala sra vőnatkőző  sza mla kat az é rtélémszérü én kitő ltő tt 
„UTALVA NYRENDELET” méllé klétéké nt kéll a kő ltsé gvété si szérvnék a Hivatal pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrtja ré szé ré a tadni, mélyét a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé – mint ütalva nyőző  
– ala í ra sa val élla t, a Hivatal pé nzü gyi élő adő ja é rvé nyésí t, a pé nzü gyi é s adő csőpőrt 
vézétő jé pé nzü gyilég éllénjégyéz.  
A kő ltsé gvété si szérvnék mind a ké szpé nzés, mind a banki ütala sra va rő  sza mla kra ra  
kéll í rnia szőlga ltata sna l a szü ksé géssé gét, a münka hia nytalan élvé gzé sé t, bészérzé sné l 
(aménnyibén ném ké szlétbészérzé s) a félhaszna lő  (őlvashatő an) ala í ra sa val kéll 
élismértétni a félhaszna la s té nyé t, ézzél a szakmai téljésí té s igazőla sa nak élégét té vé. 
 
7.5.A kő ltsé gvété si szérv az ütalva nyréndélét „sza mlabőnta sőn” féltü ntéti a kő ltsé gvisélő  
tő rzssza ma t, A FA tartalma t, a kő ltsé g mégnévézé sé t, a szakféladat sza ma t, a 
kő ltsé ghélyé t, ő sszégé t, fkv-i sza ma t, a tő bbi ré szt a Hivatal tő lti ki. 
 
 
7.6. A ké szpé nz kifizété sék szaba lyszérü sé gé é rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a félélő s, 
é s a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzatban rő gzí tétték szérint gőndőskődik égyü ttal 
a pé nz biztőnsa gős sza llí ta sa rő l, ta rőla sa rő l. 
 
7.7. A ké szpé nzbén bészédétt bévé télék a kiada sők téljésí té sé ré ném főrdí thatő k, ézé rt a 
kő ltsé gvété si szérv kő télés azőkat a saja t pé nzfőrgalmi sza mla ra a bévé tél bészédé sé 
napja n, dé légké ső bb a bészédé st kő vétő  3 münkanapőn bélü l pőstai csékkén béfizétni. 
 
7.8. A ké szpé nzkézélé s égyé b szaba lyait az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
Pé nzkézélé si szaba lyzata tartalmazza. 
 
7.9. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a kő ltsé gvété si szérv sza ma ra élő zétés 
égyéztété s üta n, pé nzü gyi téchnikai szémpőntők figyélémbévé télé vél, a kő ltsé gvété si 
szérv vézétő jé nék í ra sbéli ké rélmé alapja n pé nzfőrgalmi sza mla t valamint ahhőz 
kapcsőlő dő an szü ksé g szérint (p. pa lya zatőkhőz) alsza mla kat nyittathat a sza mlavézétő  
pé nzinté zétné l. 
 
 
8. Beszámolási kötelezettség 
 
8.1. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt idő kő zi mé rlégjélénté s, idő kő zi 
kő ltsé gvété si jélénté s ké szí té sé ré kő télézétt. Ezén jélénté sékét a 249/2000. (XII.24.) 
Kőrma nyréndélétbén méghata rőzőtt idő pőntig kéll a félü gyéléti szérvnék a Magyar 
A llamkincsta r Régiőna lis Igazgatő sa ga hőz mégkü ldéni. A jélénté sékét a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja ké szí ti él. 
 
8.2. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt bérüha za si-statisztikai jélénté s ké szí té sé ré 
kő télézétt. Ezén jélénté sékét a Hivatal ké szí ti él é s kü ldi még a KSH Térü léti 
Igazgatő sa ga hőz a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 20. napja ig. 
 
8.3. Az O nkőrma nyzat é vkő zi fé lé vés é s é vés bésza mőlő  ké szí té sé ré kő télézétt, a 
kő ltsé gvété si szérv inté zmé nyvézétő jé kő télés az é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő hőz 
szü ksé gés saja t sző végés indőkla sa t a Hivatalhőz janüa r 31. napja ig mégkü ldéni. A 
kő ltsé gvété si bésza mőlő  sző végés indőkla sa ban kéll a Hivatalnak azőkat a té nyéző két 



ismértétni, mélyék béfőlya sőlta k az élla tőtt alaptévé kénysé gét, az élő ira nyzatők 
térvézéttő l élté rő  félhaszna la sa t, azőkat a réndkí vü li ésémé nyékét, kő rü lmé nyékét, 
amélyék a kő ltsé gvété si szérvék pé nzü gyi-, vagyőni hélyzété ré hata ssal vőltak. 
 
8.4. Az O nkőrma nyzat é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja a Hivatal saja t é s a 
kő ltsé gvété si szérv é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja t ő sszévőntan é s 
élkü lő ní téttén is tartalmazza. 
 
8.5. A kő ltsé gvété si szérv a kő ltsé gvété si réndélétbén méghata rőzőttak alapja n 
négyédé vénté kő télés pé nzü gyi bésza mőlő t ké szí téni a Pé nzü gyi- é s Hüma n Bizőttsa g 
ré szé ré. 
 
 
9. Információáramlás, információszolgáltatás 
 
9.1. A jőgszaba lyőkban élréndélt főrma ban gyakőrisa ggal é s tartalőmmal az 
infőrma ciő szőlga ltata si kő télézéttsé g tőva bbí ta sa, azt mégélő ző én az adatégyéztété s a 
Hivatal féladata, azőnban a kő ltsé gvété si szérv kő télés azőn dőküméntümőkat, illétvé 
nyilva ntarta sőkat vézétni é s azőkat réndélkézé sré bőcsa tani, mélyék léhétő vé  tészik a 
Hivatal kő ző s, ő sszévőnt adatőkat tartalmaző  infőrma ciő  szőlga ltata sa t. 
 
9.2. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv kő ző tti méga llapőda s alapja a mégfélélő , téljéskő rü  
infőrma ciő a ramla s, mélynék mégvalő sí ta sa mindké t kő ltsé gvété si szérv vézétő jé nék é s 
münkata rsainak kő téléssé gé. A szőlga ltatőtt adatők valő disa ga é rt é s égyéző sé gé é rt a 
Hivatal é s a Kő ltsé gvété si szérv égyétémlégésén félél. 
 
9.3. A haté kőny infőrma ciő a ramla s élő ségí té sé é rdéké bén a Hivatal é s az inté zmé ny 
kő ző tti kapcsőlattarta s léhétő sé g szérint éléktrőniküs főrma ban vagy lévé l, téléfőn 
illétvé fax ü tja n tő rté nik. 
 
9.4. A Hivatal illété kés münkata rsa – az élső  ta rgynégyédé v kivé télé vél – mindén 
ta rgyhő t kő vétő  15 münkanapőn bélü l pé nzfőrgalmi infőrma ciő t kü ld a kő ltsé gvété si 
szérvnék. 
 
9.5. A pé nzfőrgalmi infőrma ciő t a Kő ltsé gvété si szérv kő télés a saja t analitiküs 
nyilva ntarta sa val égyéztétni, é s 5 münkanapőn bélü l í ra sban kézdémé nyézhéti a saja t 
hata skő rbén tő rté nő  élő ira nyzat mő dősí ta sőkat. 
 
 
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok 
tervezése, bonyolítása 
 
10.1 Az O nkőrma nyzat vagyőna t a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én a Hivatal tartja 
nyilva n. A kő ltsé gvété si szérv, a haszna lata ba adőtt ingő - é s ingatlan vagyőnnal 
kapcsőlatős jőgőkat é s kő télézéttsé gékét az ő nkőrma nyzati vagyőn- é s 
vagyőngazda lkőda srő l sző lő  ő nkőrma nyzati réndélét az ira nyadő , az abban főglaltakat 
kő télés alkalmazni. 

 



10.2 A kő ltsé gvété si szérv féladata a münkavé délmi, tü zvé délmi, kő rnyézétvé délmi 
féladatők élla ta sa. 
 
10.3 A kő ltsé gvété si szérv é s a Hivatal kő ző s féladata a haszna lata ba adőtt vagyőn 
a llaga nak főlyamatős figyélé sé, é pí té si, bérüha za si, félü jí ta si é s karbantarta si igé nyék 
ő sszéa llí ta sa. 
 
10.4 A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a szakmai (é pí té si bérüha za sők é s é pí té si jéllégü  
félü jí ta sők kivé télé vél) bérüha za sők é s félü jí ta sők, valamint karbantarta sők téljés 
lébőnyőlí ta sa rő l. 
 
10.5 A térvézétt é pí té si bérüha za sők, é pí té si jéllégü  félü jí ta sők lébőnyőlí ta sa t a Hivatal 
vé gzi a kő ltsé gvété si szérv élő zétés égyéztété sé vél. 
 
10.6 A napi fénntarta si, karbantarta si münka kat az O nkőrma nyzat tülajdőna ban a llő  
GYEVIE P NKFT. inté zmé nyi karbantarta si szérző dé s alapja n é s annak mé rté ké ig vé gzi.  
Karbantartő  hia nya ban a kő ltsé gvété si szérv a szőlga ltata s mégréndélé sé vél tész élégét 
karbantarta si kő télézéttsé gé nék. 
 
10.7 A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén gőndőskődik az inté zmé nyü zéméltété srő l, 
ézén bélü l a tévé kénysé gé élla ta sa hőz szü ksé gés irődaszér, nyőmtatva ny, tisztí tő szérék, 
győ gyszér-végyszér, sőkszőrősí tő  anyagők, kő nyvék, főlyő iratők, égyé b 
infőrma ciő hőrdőző k, sza mí ta stéchnikai észkő ző k anyagainak bészérzé sé rő l, a 
főlyamatős inté zmé nyi mü kő dé st biztősí tő  –kő zvétlén félhaszna la sra kérü lő  – ké szléték, 
égyé b szakmai ké szléték bészérzé sé rő l. 
 
 
Hatálybalépés 
 
A méga llapőda s 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, az abban főglaltakat éttő l kézdvé 
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182/2013.(VI.26.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 

 
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó,  

valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési 
szerv között  

a gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére 
vonatkozóan 

 
amély lé tréjő tt az ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  Algyői Közös Önkormányzati 
Hivatal (tőva bbiakban: Hivatal) 6750 Algyő , Kasté lykért ü.40. (adószám: 15813365-2-
06, törzsszám: 813365, képviseli: Dr. Varga Ildikó jegyző) é s  
az Algyői Faluház és Könyvtár  mint ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv 
(tőva bbiakban: kő ltsé gvété si szérv) 6750 Algyő Búvár u. 5. (adószám:15358907-2-
06, törzsszám: 358905, bankszámlaszám: 12067008-01331463-00100000, 
képviseli: Bene Zoltán igazgató) kő ző tt az a llamha ztarta srő l sző lő  tő rvé ny 
vé gréhajta sa rő l sző lő  368/2011. (XII. 31.) Kőrma nyréndélétbén élő í rt kő télézéttsé g 
alapja n. 
 

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 
 
1. Az égyü ttmü kő dé s cé lja: a haté kőny, szakszérü  é s takaré kős gazda lkőda s szérvézéti 
félté téléinék mégtérémté sé, mély cé lőkat a Hivatal élső sőrban é rvé nyésí té si, 
éllénjégyzé si jőgkő ré nék gyakőrla sa n kérésztü l é s ma s a gazdasa gi főlyamatőkba é pí tétt 
bélső  éllénő rzé si féladatainak élla ta sa sőra n biztősí t. 
 
2. Az égyü ttmü kő dé s ném csőrbí thatja a kő ltsé gvété si szérv szakmai, dő nté sjőgi 
réndszéré t, gazda lkőda sa t, ő na llő  jőgi szémé lyisé gé t é s félélő ssé gé t. 
 
3. A Hivatal a kő ltsé gvété si szérv II. pőntban méghata rőzőtt pé nzü gyi-gazdasa gi é s 
münkaü gyi féladatait la tja él. 
 
4. A Hivatal a gazdasa gi szérvézété n kérésztü l biztősí tja a szaba lyszérü , tő rvé nyés é s 
é sszérü  gazda lkőda s félté téléit. 
 
5. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv égyma s réndélkézé sé ré bőcsa tja k azőkat a 
dőküméntümőkat, infőrma ciő kat, mélyék a féladataik élla ta sa hőz szü ksé gésék. 
 
6. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (inté zmé nyvézétő ) az inté zmé nyré vőnatkőző  II. 
pőntban rő gzí tétt pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt félélő s szémé ly(ékét) kő télés 
kijélő lni. 
 
7. A Hivatal szérvézéti félé pí té sé t é s féladata t a szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzata ban 
rő gzí ti, ü gyréndét ké szí t, mély ré szlétésén tartalmazza a Hivatal é s a hőzza  réndélt, 
ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérvné l a pé nzü gyi-gazdasa gi féladatők élla ta sa é rt 
félélő s szémé lyékét, az élla tandő  féladatőkat, a vézétő k é s ma s dőlgőző k féladat-, hata s-, 
é s jőgkő ré t. 
 



8. Az O nkőrma nyzati szintén égysé gés sza mvitéli réndszér mégvalő sí ta sa é rdéké bén a 
kő ltsé gvété si szérv alkalmazza, a Hivatal Sza mvitéli Pőlitika ja t, Sza mlatü kré t, 
Lélta rőza si, Séléjtézé si Szaba lyzata t, valamint a pé nzü gyi gazda lkőda si féladatait 
szaba lyző  égyé b szaba lyzatőkat. 
 
9. A Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  Kő zbészérzé sékét az O nkőrma nyzat kő zbészérzé si 
Szaba lyzata alapja n a Hivatal bőnyőlí tja lé. 

 
II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN 

 
1. Az éves költségvetés tervezése 
 
1.1. E vénké nt a kő ltsé gvété si kőncépciő  ő sszéa llí ta sa élő tt a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja nak vézétő jé, é s a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (illétvé gazdasa gi féladatőkat 
élla tő  münkata rsa) ré szvé télé vél mégtartőtt szakmai égyéztété st kő vétő én a 
réndélkézé sré a llő  kő zpőnti é s hélyi infőrma ciő k alapja n élké szí tik a kő ltsé gvété si 
szérvré vőnatkőző  kő ltsé gvété si kőncépciő t.  
 
1.2. A kő ltsé gvété si tő rvé ny mégjéléné sé t kő vétő én az abban főglaltak, é s az élfőgadőtt 
kőncépciő  alapja n, a jégyző  a ltal kikü ldő tt kő rlévé lbén mégadőtt, kőra bban ma r 
égyéztététt tartalőmmal é s főrma ban a Hivatal illété kés münkata rsa é s a kő ltsé gvété si 
szérv élké szí ti az élémi kő ltsé gvété si térvét. A kő ltsé gvété si szérv az égyéztétő  
ta rgyala sők mégkézdé sé élő tt 10 münkanappal mégkü ldi az élémi kő ltsé gvété si térvét a 
Hivatal Pé nzü gyi-é s adő csőpőrt vézétő jé sza ma ra, aki szakmai szémpőntők szérint 
éllénő rzi azőkat. 
 
1.3. Egyéztétő  ta rgyala sra a kő ltsé gvété si szérv a mégadőtt szémpőntők alapja n 
ő sszéa llí tőtt, éllénő rző tt élémi kő ltsé gvété ssél égyü tt a félmérü lő  tő bblét igé nyt, 
valamint a félü jí ta si é s félhalmőza si igé nyékét is kü lő n kimütata sban bényü jtja. 
 
1.4. Az égyéztétő  ta rgyala sőn a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé (ha a kő ltsé gvété si szérv a 
gazdasa gi féladatők élla ta sa ra ü gyinté ző vél is réndélkézik, azzal égyü tt) vész ré szt. 
 
1.5. A Kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, az égyéztété sné l méghata rőzőtt mő dősí ta sőkkal, 
légké ső bb a kő ltsé gvété si réndéléttérvézét Ké pvisélő -téstü lét élé  térjészté sé t 
mégélő ző én élké szí ti a kő ltsé gvété si szérv élémi kő ltsé gvété sé t, amélybő l a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé ő sszéa llí tja az O nkőrma nyzat ő sszévőnt kő ltsé gvété si 
réndélété t. 
 
1.6. Elémi kő ltsé gvété s maga ban főglalja 
 

1.6.1. kiada si é s bévé téli élő ira nyzatőkat szakféladatőnké nti bőnta sban, 
kiada snéménké nti é s fő kő nyvi sza mlacsőpőrtőnké nti ré szlétézéttsé gbén, ré szlétéző  
sza mí ta sőkkal, rő vid sző végés indőkla ssal 
 
1.6.2. szémé lyi jüttata sők ré szélő ira nyzatai kő zü l a réndszérésén élő főrdülő  
jüttata sőkat jőgcí m szérinti bőnta sban, az égyé b jüttata sőkat sző végés indőkla ssal 
 
1.6.3. a szakféladatőknak az ira nyadő  (é rvé nyés) PM ta jé kőztatő  szérinti ré szlétézé sé t 



 
1.6.4. az ő sszésí tő  ta bla zatőt, 
 
1.6.5. a Kő ltsé gvété si szérv ő sszévőnt é s szakféladatők szérinti lé tsza m ta bla zata t 
(téljés münkaidő s, ré szmünkaidő s, valamint bétő ltő tt é s bétő ltétlén a lla shélyék)  
 
1.6.6. az illétmé nyék é s lé tsza m bésőrőla si őszta lyők szérinti mégbőnta sa t, 
 
1.6.7. a Kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző  féladatmütatő k é s téljésí tmé nymütatő k 
méghata rőza sa t. 
 
1.6.8. A kiada sők é s a bévé télék é vés félhaszna la si ü témtérvé, havi bőnta sban. 

 
1.7. A Hivatal élvé gzi a kő ltsé gvété si térvgarnitü ra kitő lté sé héz szü ksé gés ő sszésí té st é s 
gőndőskődik az inté zmé nyi kő ltsé gvété s jőgszaba lyban rő gzí tétt hata ridő ig valő  
tőva bbí ta sa rő l a Magyar A llamkincsta r félé . 
 
2. Előirányzatok módosítása, felhasználása 
 
2.1. A kő ltsé gvété si szérv a jő va hagyőtt élő ira nyzatőn bélü l az é vés félhaszna la si 
ü témtérv alapja n gazda lkődik, az élő ira nyzatők jőgszérü  félhaszna la sa rő l gőndőskődik. 
 A gazda lkőda s sőra n élő zétés égyéztété s né lkü l az ira nyí tő  szérv a ltal méghata rőzőtt 
égyés ré szélő ira nyzatők ésété bén ném té rhét él az éngédé lyézéttő l, a Ké pvisélő -téstü lét 
a ltal jő va hagyőtt, kiémélt élő ira nyzatők ném lé phétő k tü l, é s ha ném téljésü lnék, ném 
cső kkénthétő k inté zmé nyi hata skő rbén. 
 
2.2. Ha a kő ltsé gvété si szérv bévé téli tő bblété léhétő vé , illétvé az indőkőlt kiada sők 
nő vékédé sé szü ksé géssé  tészi, a Hivatal a ltal méghata rőzőtt főrma ban, 
dőküméntümőkkal ala ta masztva é s a Hivatal Pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé vél 
égyéztétvé a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé kézdémé nyézhéti a jő va hagyőtt kiémélt 
élő ira nyzata nak mő dősí ta sa t, amélyét a Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a 
ké pvisélő -téstü lét élé  térjészt. 
 
2.3. A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén vé gréhajtőtt kiémélt élő ira nyzatőn bélü li 
mő dősí ta sa t í ra sban, dőküméntümőkkal ala ta masztva mégkü ldi a Hivatal Pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé ré szé ré, az ézzél kapcsőlatős égyéztété st kő vétő én. 
 
2.4. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja nak illété kés münkata rsa a méghata rőzőtt főrma ban é s 
tartalőmmal az élő ira nyzatőkrő l é s annak félhaszna la sa rő l nyilva ntarta st vézét. 
 
2.5. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat-mő dősí ta s vé gréhajta sa é rt a 
Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a félélő s.  
 
2.6. A Ké pvisélő -téstü lét a ltal jő va hagyőtt élő ira nyzat jőgszérü  félhaszna la sa é rt a 
kő ltsé gvété si szérv vézétő jé félélő s. 
 
2.7. A Hivatal illété kés münkata rsai (Pé nzü gyi csőpőrt) é s a kő ltsé gvété si szérv 
égyü ttmü kő dvé figyélémmél kí sé ri az é vés kő ltsé gvété s téljésí té sé t, sza mí ta sőkat, 
félmé ré sékét ké szí t a kő vétkéző  é vi élő ira nyzatők vőnatkőza sa ban. 



 
2.8. A kő ltsé gvété si szérv kő télézéttsé gva llala ssal térhélt é s szabad pé nzmaradva nya t a 
Hivatal bélső  éllénő r ü tja n a bésza mőlő  ké szí té st mégélő ző én félü lvizsga ltatja, énnék 
é rdéké bén a Hivatal, illétvé az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si szérv pé nzmaradva nya t 
méga llapí tő  dőküménta ciő t a ta rgyé vét kő vétő  é v janüa r 31. napja ig éllénő rzé sré 
mégkü ldi a bélső  éllénő rnék. 
 
2.9. A ta rgyé vét kő vétő én a Ké pvisélő -téstü lét a za rsza mada si réndélété vél égyidéjü lég 
ta rgyalja é s hagyja jő va  a pé nzmaradva nyt. 
 
3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai 
teljesítésigazolás 
 
3.1. A kő télézéttsé g va llala si é s ütalva nyőza si jőgkő rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy 
az a ltala í ra sban méghatalmazőtt szémé ly gyakőrőlja a kő ltsé gvété sbén széréplő kiémélt 
élő ira nyzatők éréjé ig az élő ira nyzat félhaszna la si ü témtérv alapja n. 
 
3.2..A kő télézéttsé g va llala s sőra n az arra jőgősült szémé ly, inté zkédé st tész a münka, 
szőlga ltata s élvé gzé sé ré, az a rüsza llí ta s mégréndélé sé ré é s égybén kő télézéttsé gét va llal 
arra, hőgy az élvé gzétt münka, illétvé téljésí té s üta n a méga llapőda s szérinti élléné rté k 
kifizété sré kérü l. 
 
3.3. Az 50 ézér főrint félétti kő télézéttsé gva llala s csak í ra sban tő rté nhét, 50 ézér főrint 
alatti kifizété sékré ném kéll élő zétés kő télézéttsé gva llala s, élsza mőla sa t a fő kő nyvbén 
ném kéll nyilva ntarta sba vénni, dé a kő ltsé gvété si szérvnék a kő télézéttsé gva llala sők 
analitiküs nyilva ntarta sa ban főlyamatősan vézétni kéll. 
 
3.4. A pé nzü gyi éllénjégyzé sré jőgősültaknak, a pé nzü gyi éllénjégyzé st mégélő ző én még 
kéll győ ző dniü k arrő l, hőgy a kő télézéttsé gva llala s vagy ütalva nyőza s téljésí té sé héz 
szü ksé gés fédézét réndélkézé sré a ll, é s a kő télézéttsé gva llala s ném sé rti a gazda lkőda sra 
vőnatkőző  szaba lyőkat, valamint a kő télézéttsé gva llala s cé lszérü sé gé t mégalapőző  
vizsga lat mégtő rté nt.  
 
3.5.Pé nzü gyi éllénjégyzé sré a Hivatal pé nzü gyi csőpőrtvézétő jé, jőgi éllénjégyzé sré a 
jégyző  jőgősült.  
 
3.6. A kő télézéttsé gva llala s pé nzü gyi éllénjégyzé sé é rdéké bén a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés a kő télézéttsé gva llala s mégtő rté ntékőr, dé légféljébb az azt kő vétő  münkanapőn 
a Hivatal réndélkézé sé ré bőcsa tani a kő télézéttsé gva llala s dőküméntümait (szérző dé s, 
mégréndélő , méga llapőda s, mégbí za si szérző dé s, kinévézé si őkma ny…stb). 
 
3.7. A téljésí té s szakmai igazőla sa a kiada sők élréndélé sé élő tt tő rté nik. Az adőtt 
gazdasa gi ésémé nyt éllénő rizni kéll, hőgy a kő télézéttsé gva llala s dőküméntüma ban 
va llalt kő télézéttsé gék téljésí té sé mégfélélő -é é s mégalapőzza-é a kiada sők téljésí té sé t. 
Szakmai téljésí té s igazőla sa ra az inté zmé nyvézétő , vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 
3.8. Az é rvé nyésí té s a Hivatalna l tő rté nik a kő ltsé gvété si szérv a ltal réndélkézé sré 
bőcsa jtőtt dőküméntüm alapja n. 



 
3.9. A szakmai téljésí té sigazőla s alapja n az é rvé nyésí tő nék éllénő rizni kéll az 
ő sszégszérü sé gét, a fédézét méglé té t, é s azt, hőgy az alaki kő vétélmé nyékét bétartőtta k-
é. E rvé nyésí té st a Hivatal arra jőgősült kő ztisztvisélő i vé gzik. 
 
3.10. Az ütalva nyőza s a Hivatal a ltal élké szí tétt ütalva nyréndélét félhaszna la sa val 
tő rté nik. Utalva nyőza sra a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé, vagy az a ltala í ra sban 
méghatalmazőtt münkata rs jőgősült. 
 
3.11. A kő télézéttsé gva llala s, ütalva nyőza s, éllénjégyzé s, valamint az é rvé nyésí té s, 
szakmai téljésí té sigazőla s féladatainak élja ra sréndjé t az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati 
Hivatalra vőnatkőző  szaba lyzat tartalmazza, amélyét a Kő ltsé gvété si szérvnék is 
alkalmazni kéll. 
 
4. FEUVE 
 
4.1. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé gőndőskődik a főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s 
vézétő i éllénő rzé s kialakí ta sa rő l, a haté kőny mü kő dtété sé rő l, féjlészté sé rő l, valamint a 
Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés élké szí téni az inté zmé ny éllénő rzé si nyőmvőnala t, 
amély a kő ltsé gvété si szérv térvézé si-pé nzü gyi lébőnyőlí ta si é s éllénő rzé si 
főlyamatainak sző végés vagy ta bla zatba főglalt, vagy főlyamata bra kkal szémlé ltététt 
léí ra sa t is tartalmazza. 
 
4.2. A kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a Hivatal kő zrémü kő dé sé vél kő télés a kőcka zati 
té nyéző k figyélémbévé télé vél kőcka zatélémzé st vé gézni, é s kőcka zatkézélé si réndszért 
mü kő dtétni. A kőcka zatkézélé s réndjé nék kialakí ta sa sőra n még kéll hata rőzni azőn 
inté zkédé sékét é s mégté télü k mő dja t, mélyék cső kkéntik, illétvé mégszü ntétik a 
kőcka zatőkat. A Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r, aja nla sőkat é s javaslatőkat 
főgalmaz még a kőcka zati té nyéző k, hia nyőssa gők mégszü ntété sé, kikü sző bő lé sé 
é rdéké bén. 
 
4.3. A kő ltsé gvété si szérvék bélső  kőntrőllréndszéré rő l é s bélső  éllénő rzé sé rő l sző lő  
370/2011. (XII.31.) Kőrm. réndélét 6. § (4) békézdé sé alapja n a kő ltsé gvété si szérv 
vézétő jé nék kő téléssé gé a szaba lytalansa gők kézélé sé nék élja ra sréndjé t szaba lyőzni. 
 
4.4. A kő ltsé gvété si szérvné l a Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r vizsga lja é s é rté kéli a 
főlyamatba é pí tétt élő zétés, ütő lagős é s vézétő i éllénő rzé si (FEUVE) réndszérék 
kié pí té sé nék, mü kő dé sé nék jőgszaba lyőknak é s szaba lyzatőknak valő  mégfélélé sé t, 
valamint a FEUVE réndszérék javí ta sa, é s tőva bbféjlészté sé é rdéké bén méga llapí ta sőkat, 
aja nla sőkat tész, élémzé sékét é s é rté kélé sékét ké szí t. 
 
4.5. A kő ltsé gvété si szérv bélső  éllénő rzé sé t, annak a vézétő jé vél, é s a Hivatal Pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrt vézétő jé vél valamint a Jégyző vél égyéztététt éllénő rzé si térv szérint a 
Hivatal a ltal mégbí zőtt bélső  éllénő r la tja él.  
 
4.6. A kő ltsé gvété si é v éllénő rzé si térvé t a Ké pvisélő -téstü lét élé  kéll térjészténi a 
mégélő ző  é v őktő bér 15-ig, amélyrő l dő nté st kéll hőzni. A térvbén ném széréplő  
féladatőkra cé léllénő rzé s ké rhétő  a mégbí zőtt bélső  éllénő rtő l. 
 



4.7. A pé nzü gyi gazdasa gi münkafőlyamatőkba é pí tétt, az ő na llő an mü kő dő  kő ltsé gvété si 
szérvézét vézétő inék, valamint a bélső  szérvézéti égysé gék vézétő i (FEUVE) éllénő rzé sé t 
a Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal FEUVE szaba lyzata rő gzí ti, é s annak mégfélélő én 
kéll alkalmazni. 
 
 
5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
5.1. A kő ltsé gvété si szérv ő na llő  bé rgazda lkőda si jőgkő rrél réndélkézik. E jőgkő rbén 
kő télézéttsé gét va llal, münka ltatő i jőgőkat gyakőről, jőgszaba ly szérint mő dősí thatja a 
ré szélő ira nyzata t, a kő ltsé gvété s kérétéi kő ző tt. 
 
5.2. A Kő ltsé gvété si szérv a münkava llalő k a tsőrőla sa t, kinévézé si őkma nya t kitő lti, é s 
tőva bbí tja a MA K félé . 
 
5.3. A kő ltsé gvété si szérv ném réndszérés kifizété séinék sza mféjté sé t a Kő ltsé gvété si 
szérv féladja a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé nék, aki a MA K a ltal biztősí tőtt prőgram 
alapja n féladja a Kincsta r ré szé ré. A va ltőző bé r félada sőkat a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrt vézétő jé az ütalva nyréndélétén pé nzü gyilég éllénjégyzi, ézé rt azt az 
inté zmé ny a MA K a ltal mégadőtt hata ridő  élő tt 5 münkanappal bényü jtja a Hivatal 
szémé lyzéti, valamint a pé nzü gyi é s adő csőpőrtja félé . 
 
5.4. A kő ltsé gvété si szérv a Ké pvisélő -téstü lét a ltal a kő ltsé gvété si réndélétbén 
jő va hagyőtt lé tsza mkéréttél ő na llő an gazda lkődik. 
 
5.5. A kő ltsé gvété si szérv münkaü gyi igazgata si féladatait a kő ltsé gvété si szérv maga 
vé gzi é s la tja él. 
 
5.6. A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a münkaérő  főglalkőztata sa rő l, szérvézi, ira nyí tja 
a főglalkőztatőttak münka ja t. 
 
5.7. Az illétmé nyélő légék félvé télé héz szü ksé gés nyőmtatva nyőkat a kő ltsé gvété si szérv 
kitő lti, é s tőva bbí tja a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé, valamint a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé . 
 
5.8. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi haszna lat, kikü ldété si réndélvé ny, tanülma nyi szérző dé sék 
szabadsa g, bétégszabadsa g félada sa a MA K félé  a Hivatal szémé lyzéti ü gyinté ző jé nék a 
féladata. 
 
 
6. Számvitel, és egyéb analitikus nyilvántartások vezetésének rendje 
 
6.1. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja é s a kő ltsé gvété si szérv a sza mvitéli tő rvé nybén 
méghata rőzőtt főrma ban kő télés gőndőskődni analitiküs kő télézéttsé gva llala s é s 
élő ira nyzat-félhaszna la s nyilva ntarta s vézété sé rő l, amélyékbő l méga llapí thatő  – a 
ta rgyé vbén é s az élkő vétkéző  é vékré vőnatkőző an – az élkő télézéttsé g mé rté ké é s a 
fizété s ésédé késsé gé, valamint az élő ira nyzat maradva ny is. 
 



6.2. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja az élémi kő ltsé gvété s jő va hagya sa t kő vétő én 
kő ltsé gvété si szérvénké nt félféktéti az élő ira nyzat-nyilva ntarta st. Kiémélt 
élő ira nyzatőnké nt, mégszérvézi a kő nyvélé ssél, kő ltsé gvété ssél é s égyé b pé nzü gyi 
élsza mőla sőkkal kapcsőlatős analitiküs nyilva ntarta sők é v éléji ü jranyita sa t é s azők 
tőva bbi főlyamatős vézété sé t. 
 
6.3. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja napraké szén vézéti a kő ltsé gvété si szérv 
vőnatkőza sa ban a sza mvitéli nyilva ntarta sőkat, élla tja a kő nyvélé si féladatőkat a 
kő ltsé gvété si szérv gazda lkőda si féladatainak saja tőssa gaira é s ré szbén ő na llő  
gazda lkőda sra tékintéttél. 
 
6.4. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a kő nyvélé sbő l élké szí ti a havi pé nzfőrgalmi 
jélénté st, a négyédé vés mé rlégjélénté st, a fé lé vés é vés bésza mőlő kat, amélyét hata ridő ré 
tőva bbí t a MA K félé . 
 
6.5. A Hivatal vézéti a Kő ltsé gvété si szér ta rgyi észkő ző k é s a kis é rté kü  ta rgyi észkő ző k 
nyilva ntarta sa t, égyéztétvé a Kő ltsé gvété si szérv analitiküs nyilva ntarta sa val. 
 
6.6. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja a fü ggő , a tfütő  kiégyénlí tő  té télékrő l 
nyilva ntarta st vézét, amélyét havőnta égyéztét a kő ltsé gvété si szérv gazdasa gi 
féladataival mégbí zőtt dőlgőző ja val a té télék réndézé sé cé lja bő l. 
 
6.7. A ké szléték é s anyagrakta rak kézélé sé, analitiküs nyilva ntarta sa a kő ltsé gvété si 
szérv féladata. 
 
6.8. Az illétmé nyélő légék té télés analitiküs nyilva ntarta sa t a kő ltsé gvété si szérv vé gzi. 
 
6.9. A münkava llalő k bé ré nék, égyé b szémé lyénké nti jüttata sa nak fél ném vétt 
illétmé nyé nék, saja t gé pkőcsi hivatali cé lü  félhaszna la sa nak, kikü ldété si réndélvé nyé nék 
szabadsa g, bétégszabadsa g, a tanülma nyi szérző dé sék analitiküs nyilva ntarta sa nak 
vézété sé a kő ltsé gvété si szérv féladata. 
 
6.10. A Hivatal illété kés münkata rsa a kő ltsé gvété si szérvvél égyü tt élké szí ti a 
lélta ré rté kélé st, kimütata st ké szí t a nyilva ntarta sők é s a té nylégés ké szléték kő ző tti 
élté ré sékrő l. 
 
6.11. A Hivatal illété kés münkata rsa élvé gzi az é v vé gi lélta rfélvitélt, kő zrémü kő dik a 
lélta rők ő sszésí té sé bén é s kié rté kélé sé bén. 
 
6.12. A nyilva ntarta si é s séléjtézé si féladatők élő ké szí té sé é s vé gréhajta sa a Hivatalra 
vőnatkőző  szaba lyzat alapja n tő rté nik, énnék figyélémbévé télé vél a kő ltsé gvété si szérv 
élő ké szí ti é s vé gréhajtja az ésédé kés séléjtézé sékét é s gőndőskődik azők élő í ra sszérü  
bizőnylatőla sa rő l. 
 
6.13. A Hivatal illété kés münkata rsa élké szí ti a kő ltsé gvété si szérvré vőnatkőző an 
bényü jtandő  adő bévalla sőkat. Az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv 
éléktrőniküs bévalla sait kő télés a Hivatal a saja t réndszéré bén rő gzí téni é s a bévalla st 
ő na llő an téljésí téni. 
 



6.14. A Hivatal Pé nzü gyi csőpőrtja vé gzi a Magyar A llamkincsta r ü tja n a féladatmütatő  
alapja n méga llapí tőtt nőrmatí v hőzza ja rüla sők é s ta mőgata sők élő ira nyzata nak 
igé nylé sé t, a lémőnda st illétvé a pő tlő lagős igé nybényü jta st, az éhhéz szü ksé gés 
mütatő sza m félmé ré sékét a kő ltsé gvété si szérv tartja nyilva n é s kü ldi még a Hivatal 
Pé nzü gyi- é s adő - csőpőrtvézétő jé vézétő jé sza ma ra. 
 
6.15. A félhaszna la si kő tő ttsé ggél kapőtt nőrmatí v ta mőgata sőkrő l a kő ltsé gvété si szérv 
kő télés nyilva ntarta st vézétni é s a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én bizőnylatőkkal 
ala ta masztva a méghata rőzőtt hata ridő ig élsza mőlni, mélynék éllénő rzé sé t a Hivatal a ltal 
mégbí zőtt bélső  éllénő ré vé gzi. 
 
6.16. A Hivatal kő télés a kő ltsé gvété si szérvék ré szé ré a szakmai jélénté si 
kő télézéttsé gü k téljésí té sé héz az a ltala kézélt adatőkat, infőrma ciő kat a tadni. 
 
6.17. A kő ltsé gvété si szérv az a ltala ké szí tétt é s bényü jtőtt pa lya zatőkbő l, ta mőgata si 
igé nylé sékbő l kő télés a bényü jta ssal égyidéjü lég égy pé lda nyt a Hivatal Pé nzü gyi 
csőpőrtja hőz bényü jtani. A Hivatal illété kés münkata rsa szérzi bé a pa lya zatőkhőz 
csatőlandő  igazőla sőkat (NAV, MA K, banki igazőla s stb.). 
 
6.18. Kiza rő lag az A FA alanyisa ggal réndélkéző  kő ltsé gvété si szérv é s csak 
ké szpé nzfizété si sza mla t a llí that ki a bészédétt é tkézé si-té rí té si dí jakrő l é s 
hélyisé gbé rléti dí jakrő l. A sza mla ma sődik pé lda nya t a tadja a Hivatal illété kés 
münkata rsa nak. 
 
6.19. A kő ltsé gvété si szérv mind a kiménő , mind a béjő vő  sza mla krő l analitiküs 
nyilva ntarta st  vézét.  
 
6.20. A kő ltsé gvété si szérv az 50 ézér főrint alatti é s mind az 50 ézér főrint félétti 
kő télézéttsé gva llala sőkrő l analitiküs nyilva ntarta st vézét. 
 
6.21. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja féladata a szigőrü  sza mada sü  bizőnylatők 
nyilva ntarta sa. 
 
 
7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 
 
7.1. A kő ltsé gvété si szérv félmé ri pé nzészkő z szü ksé glété t é s a térvézétt igé nybé vé télt 
mégélő ző  3 nappal élő ré jélzi pé nzigé nyé t a Hivatal félé , amély kő télés biztősí tani a 
kő ltsé gvété si szérv pé nzigé nyé t, é s élkü lő ní téttén kézélni a pé nzfőrgalma t. 
 
7.2. A kisébb kifizété sék téljésí té sé ré a kő ltsé gvété si szérv ké szpé nzélla tma nyt kap, 
amélyét a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzat alapja n az őtt szaba lyőzőtt mé rté kbén 
é s az abban szaba lyőzőtt bizőnylatők félhaszna la sa val kő lthétnék él.  
 
7.3. A ké szpé nz-főrgalőmrő l az élla tma ny féltő lté sékőr sza mla kkal a mégjélő lt hata ridő n 
bélü l (8 nap), dé légké ső bb a félvé télt kő vétő  30. napőn élsza mől a Hivatal pé nzü gyi- é s 
adő csőpőrtja félé  é s ü jabb élla tma ny félvé télé ré csak az élsza mőla s üta n van léhétő sé g. 
 
7.4. A banki a tütala sra vőnatkőző  sza mla kat az é rtélémszérü én kitő ltő tt 



„UTALVA NYRENDELET” méllé klétéké nt kéll a kő ltsé gvété si szérvnék a Hivatal pé nzü gyi- 
é s adő csőpőrtja ré szé ré a tadni, mélyét a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé – mint ütalva nyőző  
– ala í ra sa val élla t, a Hivatal pé nzü gyi élő adő ja é rvé nyésí t, a pé nzü gyi é s adő csőpőrt 
vézétő jé pé nzü gyilég éllénjégyéz.  
A kő ltsé gvété si szérvnék mind a ké szpé nzés, mind a banki ütala sra va rő  sza mla kra ra  
kéll í rnia szőlga ltata sna l a szü ksé géssé gét, a münka hia nytalan élvé gzé sé t, bészérzé sné l 
(aménnyibén ném ké szlétbészérzé s) a félhaszna lő  (őlvashatő an) ala í ra sa val kéll 
élismértétni a félhaszna la s té nyé t, ézzél a szakmai téljésí té s igazőla sa nak élégét té vé. 
 
7.5.A kő ltsé gvété si szérv az ütalva nyréndélét „sza mlabőnta sőn” féltü ntéti a kő ltsé gvisélő  
tő rzssza ma t, A FA tartalma t, a kő ltsé g mégnévézé sé t, a szakféladat sza ma t, a 
kő ltsé ghélyé t, ő sszégé t, fkv-i sza ma t, a tő bbi ré szt a Hivatal tő lti ki. 
 
 
7.6. A ké szpé nz kifizété sék szaba lyszérü sé gé é rt a kő ltsé gvété si szérv vézétő jé a félélő s, 
é s a pé nz- é s banksza mlakézélé si szaba lyzatban rő gzí tétték szérint gőndőskődik égyü ttal 
a pé nz biztőnsa gős sza llí ta sa rő l, ta rőla sa rő l. 
 
7.7. A ké szpé nzbén bészédétt bévé télék a kiada sők téljésí té sé ré ném főrdí thatő k, ézé rt a 
kő ltsé gvété si szérv kő télés azőkat a saja t pé nzfőrgalmi sza mla ra a bévé tél bészédé sé 
napja n, dé légké ső bb a bészédé st kő vétő  3 münkanapőn bélü l pőstai csékkén béfizétni. 
 
7.8. A ké szpé nzkézélé s égyé b szaba lyait az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
Pé nzkézélé si szaba lyzata tartalmazza. 
 
7.9. A Hivatal pé nzü gyi- é s adő csőpőrt vézétő jé a kő ltsé gvété si szérv sza ma ra élő zétés 
égyéztété s üta n, pé nzü gyi téchnikai szémpőntők figyélémbévé télé vél, a kő ltsé gvété si 
szérv vézétő jé nék í ra sbéli ké rélmé alapja n pé nzfőrgalmi sza mla t valamint ahhőz 
kapcsőlő dő an szü ksé g szérint (p. pa lya zatőkhőz) alsza mla kat nyittathat a sza mlavézétő  
pé nzinté zétné l. 
 
 
8. Beszámolási kötelezettség 
 
8.1. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt idő kő zi mé rlégjélénté s, idő kő zi 
kő ltsé gvété si jélénté s ké szí té sé ré kő télézétt. Ezén jélénté sékét a 249/2000. (XII.24.) 
Kőrma nyréndélétbén méghata rőzőtt idő pőntig kéll a félü gyéléti szérvnék a Magyar 
A llamkincsta r Régiőna lis Igazgatő sa ga hőz mégkü ldéni. A jélénté sékét a Hivatal 
pé nzü gyi- é s adő csőpőrtja ké szí ti él. 
 
8.2. Az O nkőrma nyzat ta rgynégyédé vénké nt bérüha za si-statisztikai jélénté s ké szí té sé ré 
kő télézétt. Ezén jélénté sékét a Hivatal ké szí ti él é s kü ldi még a KSH Térü léti 
Igazgatő sa ga hőz a ta rgynégyédé vét kő vétő  hő nap 20. napja ig. 
 
8.3. Az O nkőrma nyzat é vkő zi fé lé vés é s é vés bésza mőlő  ké szí té sé ré kő télézétt, a 
kő ltsé gvété si szérv inté zmé nyvézétő jé kő télés az é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő hőz 
szü ksé gés saja t sző végés indőkla sa t a Hivatalhőz janüa r 31. napja ig mégkü ldéni. A 
kő ltsé gvété si bésza mőlő  sző végés indőkla sa ban kéll a Hivatalnak azőkat a té nyéző két 
ismértétni, mélyék béfőlya sőlta k az élla tőtt alaptévé kénysé gét, az élő ira nyzatők 



térvézéttő l élté rő  félhaszna la sa t, azőkat a réndkí vü li ésémé nyékét, kő rü lmé nyékét, 
amélyék a kő ltsé gvété si szérvék pé nzü gyi-, vagyőni hélyzété ré hata ssal vőltak. 
 
8.4. Az O nkőrma nyzat é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja a Hivatal saja t é s a 
kő ltsé gvété si szérv é vés é s fé lé vés kő ltsé gvété si bésza mőlő ja t ő sszévőntan é s 
élkü lő ní téttén is tartalmazza. 
 
8.5. A kő ltsé gvété si szérv a kő ltsé gvété si réndélétbén méghata rőzőttak alapja n 
négyédé vénté kő télés pé nzü gyi bésza mőlő t ké szí téni a Pé nzü gyi- é s Hüma n Bizőttsa g 
ré szé ré. 
 
 
9. Információáramlás, információszolgáltatás 
 
9.1. A jőgszaba lyőkban élréndélt főrma ban gyakőrisa ggal é s tartalőmmal az 
infőrma ciő szőlga ltata si kő télézéttsé g tőva bbí ta sa, azt mégélő ző én az adatégyéztété s a 
Hivatal féladata, azőnban a kő ltsé gvété si szérv kő télés azőn dőküméntümőkat, illétvé 
nyilva ntarta sőkat vézétni é s azőkat réndélkézé sré bőcsa tani, mélyék léhétő vé  tészik a 
Hivatal kő ző s, ő sszévőnt adatőkat tartalmaző  infőrma ciő  szőlga ltata sa t. 
 
9.2. A Hivatal é s a kő ltsé gvété si szérv kő ző tti méga llapőda s alapja a mégfélélő , téljéskő rü  
infőrma ciő a ramla s, mélynék mégvalő sí ta sa mindké t kő ltsé gvété si szérv vézétő jé nék é s 
münkata rsainak kő téléssé gé. A szőlga ltatőtt adatők valő disa ga é rt é s égyéző sé gé é rt a 
Hivatal é s a Kő ltsé gvété si szérv égyétémlégésén félél. 
 
9.3. A haté kőny infőrma ciő a ramla s élő ségí té sé é rdéké bén a Hivatal é s az inté zmé ny 
kő ző tti kapcsőlattarta s léhétő sé g szérint éléktrőniküs főrma ban vagy lévé l, téléfőn 
illétvé fax ü tja n tő rté nik. 
 
9.4. A Hivatal illété kés münkata rsa – az élső  ta rgynégyédé v kivé télé vél – mindén 
ta rgyhő t kő vétő  15 münkanapőn bélü l pé nzfőrgalmi infőrma ciő t kü ld a kő ltsé gvété si 
szérvnék. 
 
9.5. A pé nzfőrgalmi infőrma ciő t a Kő ltsé gvété si szérv kő télés a saja t analitiküs 
nyilva ntarta sa val égyéztétni, é s 5 münkanapőn bélü l í ra sban kézdémé nyézhéti a saja t 
hata skő rbén tő rté nő  élő ira nyzat mő dősí ta sőkat. 
 
 
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok 
tervezése, bonyolítása 
 
10.1 Az O nkőrma nyzat vagyőna t a jőgszaba lyi élő í ra sőknak mégfélélő én a Hivatal tartja 
nyilva n. A kő ltsé gvété si szérv, a haszna lata ba adőtt ingő - é s ingatlan vagyőnnal 
kapcsőlatős jőgőkat é s kő télézéttsé gékét az ő nkőrma nyzati vagyőn- é s 
vagyőngazda lkőda srő l sző lő  ő nkőrma nyzati réndélét az ira nyadő , az abban főglaltakat 
kő télés alkalmazni. 
 
10.2 A kő ltsé gvété si szérv féladata a münkavé délmi, tü zvé délmi, kő rnyézétvé délmi 
féladatők élla ta sa. 



 
10.3 A kő ltsé gvété si szérv é s a Hivatal kő ző s féladata a haszna lata ba adőtt vagyőn 
a llaga nak főlyamatős figyélé sé, é pí té si, bérüha za si, félü jí ta si é s karbantarta si igé nyék 
ő sszéa llí ta sa. 
 
10.4 A kő ltsé gvété si szérv gőndőskődik a szakmai (é pí té si bérüha za sők é s é pí té si jéllégü  
félü jí ta sők kivé télé vél) bérüha za sők é s félü jí ta sők, valamint karbantarta sők téljés 
lébőnyőlí ta sa rő l. 
 
10.5 A térvézétt é pí té si bérüha za sők, é pí té si jéllégü  félü jí ta sők lébőnyőlí ta sa t a Hivatal 
vé gzi a kő ltsé gvété si szérv élő zétés égyéztété sé vél. 
 
10.6 A napi fénntarta si, karbantarta si münka kat az O nkőrma nyzat tülajdőna ban a llő  
GYEVIE P NKFT. inté zmé nyi karbantarta si szérző dé s alapja n é s annak mé rté ké ig vé gzi.  
Karbantartő  hia nya ban a kő ltsé gvété si szérv a szőlga ltata s mégréndélé sé vél tész élégét 
karbantarta si kő télézéttsé gé nék. 
 
10.7 A kő ltsé gvété si szérv saja t hata skő rbén gőndőskődik az inté zmé nyü zéméltété srő l, 
ézén bélü l a tévé kénysé gé élla ta sa hőz szü ksé gés irődaszér, nyőmtatva ny, tisztí tő szérék, 
győ gyszér-végyszér, sőkszőrősí tő  anyagők, kő nyvék, főlyő iratők, égyé b 
infőrma ciő hőrdőző k, sza mí ta stéchnikai észkő ző k anyagainak bészérzé sé rő l, a 
főlyamatős inté zmé nyi mü kő dé st biztősí tő  –kő zvétlén félhaszna la sra kérü lő  – ké szléték, 
égyé b szakmai ké szléték bészérzé sé rő l. 
 
 
Hatálybalépés 
 
A méga llapőda s 2013. ma rciüs 1. napja n lé p hata lyba, az abban főglaltakat éttő l kézdvé 
kéll alkalmazni. 
 
Algyő , 2013. ma rciüs 01. 
 
 
 
 
Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal ré szé rő l:   Kő ltsé gvété si szérv ré szé rő l: 

 
 

……………………………………………………… .……………………………………………………… 
Dr. Varga Ildikő  

jégyző  
Béné Zőlta n 

inté zmé nyvézétő  
  



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

183/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő  Nagykő zsé g Télépü lé s Hélyi 
Esé lyégyénlő sé gi Prőgramja” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété Algyő  Nagykő zsé g Télépü lé s Hélyi 

Esé lyégyénlő sé gi Prőgramja t élfőgadja. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Igazgata si é s szőcia lis csőpőrt  
4./ Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

 

 

KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

184/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Pénzkezelésének ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26-i ü lé sé n 
mégta rgyalta a Jégyző  „Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
Pé nzkézélé sé nék éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az abban főglaltakat élfőgadja. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  é s Szőlga ltatő  Kht. 
4./Pé nzü gyi Csőpőrt 
5./Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

 

KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

185/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2013. év II. félévi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. jü niüs 26-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Né méthné  Vida Zsüzsanna alpőlga rméstér „Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -
téstü lété 2013. é v II. fé lé vi münkatérvé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 
 
1) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a hata rőzat méllé klété szérinti tartalőmmal 

jő va hagyja a 2013. é v II. fé lé vi münkatérvét. 
2) A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy gőndőskődjőn az élfőgadőtt 

münkatérvnék mégfélélő  élő térjészté sék élké szí ttété sé rő l.  
 
 
 
Erről értésül: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Angyal Zsőlt aljégyző  
4) Csőpőrtvézétő k 
5) Inté zmé nyvézétő k 
6) Gazdasa gi ta rsasa gők ü gyvézétő i 
7) Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

 

185/2013. (VI.26.) Kt. hata rőzat méllé klété 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 
2013. év II. félévi munkaterve 

 
Jü liüs hő : 
1./ Kitü ntétő  cí mék adőma nyőza sa 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
2./ Bésza mőlő  a Sziva rva ny O vőda 2012/2013-as névélé si é vbén vé gzétt münka ja rő l 
 Elő térjésztő : Inté zmé nyvézétő  
3./ Bésza mőlő  az Alkőtő ha z élső  é vi mü kő dé sé rő l 
 Elő térjésztő : Falüha z igazgatő  
4./ Bésza mőlő  a  2011., 2012. é vékbén a lővaspa lya ra főrdí tőtt kő ltsé gékrő l é s Ké pvisélő -

téstü léti hata rőzatőkrő l 
  Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
5./ Az adő ssa gkőnszőlida ciő  üta n fénnmaradő  adő ssa ga llőma ny kézélé sé nék tőva bbi 

léhétő sé géi 
  Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
 
Széptémbér hő : 
1./ Az O nkőrma nyzat 2013. é v I. fé lé vi gazda lkőda sa rő l sző lő  bésza mőlő  
 Elő térjésztő : Pé nzü gyi é s adő csőpőrt vézétő jé 
2./ Ta jé kőztatő  a télépü lé s égé szsé gü gyi hélyzété rő l. 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
3./ Igazgata si csőpőrt bésza mőlő ja 
 Elő térjésztő : Jégyző  
4./ Bürsa Hüngarica Félső őktata si O sztő ndí j-pa lya zat 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
5./ Az Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla kő zü zémi dí jainak (ví z-, ga z- é s hő énérgia, 

valamint éléktrőmős a ram félhaszna la s) bémütata sa, ő sszéhasőnlí ta sa az élő ző  é vi 
főgyaszta ssal 

 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
 
 
Oktő bér hő : 
1./ Bésza mőlő  a Sziva rva ny O vőda 2012/2013-as tané vé mégkézdé sé nék a 
tapasztalatairő l 
 Elő térjésztő : Inté zmé nyvézétő  
2/ Bésza mőlő  az adő csőpőrt münka ja rő l, valamint a kintlé vő sé gék béhajta sa rő l, 
adő réndéléték félü lvizsga lata 
 Elő térjésztő : Jégyző  
3./ Bésza mőlő  a 2013. é v I-III. négyédé vi szőcia lis jüttata sőkrő l 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
4./ Ta jé kőztatő  a nya ri napkő zis ta bőrőza s tapasztalatairő l 
 Elő térjésztő :  Falüha z igazgatő  
   GYEVITUR Kft. ü gyvézétő  
5./ Bésza mőlő  az ő nkőrma nyzati ingatlanők é vés karbantarta si münka latainak 
tapasztalatairő l 

Elő térjésztő : Télépü lé sü zéméltété si csőpőrt vézétő jé 



 

 

 
 
Nővémbér hő : 
1./ Az O nkőrma nyzat 2013. é vi I.-III. négyédé vi mé rlégjélénté sé é s kő ltsé gvété si 
jélénté sé 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
2./ Az O nkőrma nyzat 2014. é vi kő ltsé gvété si kőncépciő ja. 
 Elő térjésztő : Pé nzü gyi é s adő csőpőrt vézétő jé 
3./ Bésza mőlő  az inté zmé nyék 2013. é vi pa lya zati tévé kénysé gé rő l é s a 2014. é vi 
pa lya zatők élő ké szí té sé 
 Elő térjésztő : Inté zmé nyvézétő k 
4./ Ta jé kőztatő  a Ví zü gyi E pí té si Alap münka krő l  
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
5./ Ta jé kőztatő  a méző ő ri münka vé gzé sé rő l 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
6./ 2014. é vi lakbé rék méga llapí ta sa 
 Elő térjésztő : Jégyző  
7./ Bésza mőlő  az ő szi Egé szsé ghé t tapasztalatairő l 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
 
 
Décémbér hő : 
1./ Az O nkőrma nyzat a tménéti gazda lkőda sa 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
2./ Inté zmé nyvézétő k é s ü gyvézétő k téljésí tmé nyé rté kélé sé 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
3./ Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék 2014. é vi I. fé lé vi münkatérvé 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
4./ Ha ziőrvősi réndélő k kő zmü dí jainak é s takarí ta si kő ltsé gé nék a visélé sé rő l 
 Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
5./ Témétő i dí jak, témétő  réndjé rő l sző lő  réndélét félü lvizsga lata 
 Elő térjésztő : Gyévié p NKft. ü gyvézétő  
 
  



 

 

KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

186/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 2013. jü niüs 26-a n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a „Dé l-Alfő ldi Hülladé kgazda lkőda si Ta rsüla s 
Ta rsüla si Méga llapőda sa mő dősí ta sa nak jő va hagya sa” ta rgyban ké szü lt élő térjészté st é s 
az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tékintéttél 2011. é vi CXC tő rvé ny 74 § (1) é s a 

2012. é vi CLXXXVIII tő rvé ny 2 § (1) békézdé sé bén főglaltakra a Dé l-Alfő ldi Té rsé gi 
Hülladé kgazda lkőda si Ta rsüla s Ta rsüla si Méga llapőda sa 2013. jü niüs 30. napja tő l 
hata lyős mő dősí ta sa t az élő térjészté snék mégfélélő  tartalőmmal élfőgadja. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a mő dősí tőtt Ta rsüla si 
Méga llapőda s ala í ra sa ra. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Dé l-Alfő ldi Té rsé gi Hülladé kgazda lkőda si Ta rsüla s 
4. Iratta r 

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

 

KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. jü niüs 26. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

187/2013.(VI.26.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
élő térjészté sé t az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt főntősabb ésémé nyékrő l, é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 

 
1. A Ké pvisélő -téstü lét tüdőma sül vészi é s élfőgadja az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt főntősabb 

ésémé nyékrő l sző lő  ta jé kőztatő t. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l:  


