Előterjesztés
Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 04.25-i ülésére
Készítette: Gálné
Tárgy: Dunafalva község nemzeti vagyonáról
Jogszabályi háttér:
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1. § (1) E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti
vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a
helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és
feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.
(2) Nemzeti vagyonba tartozik:
a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog,
c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi
önkormányzatot megillető társasági részesedések,
d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet
jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,
e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér,
f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény szerinti kibocsátási egység és
légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység,
g) az állami fenntartású közgyűjtemények (muzeális intézmények, levéltárak, közgyűjteményként működő kép- és
hangarchívumok, valamint könyvtárak) saját gyűjteményeiben nyilvántartott kulturális javak,
h) a régészeti lelet,
i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény szerinti nemzeti
adatvagyon.
3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon
alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető;
6. korlátozottan forgalomképes vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve - a helyi önkormányzat
tulajdonában álló vagyon esetében - törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint
lehet rendelkezni;
12. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá nem
tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése
hosszú távon indokolt;
18. üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári vagyonba, az
önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba;
2. Az önkormányzati vagyon
5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),
c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi
távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat
elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi
létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.
(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben meghatározott,
valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat
tulajdonában álló vagyonelem.
A fentiek alapján az önkormányzat vagyona lehet:
1. törzsvagyon
1.1. forgalomképtelen törzsvagyon
1.1.1. törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon
→ helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok, vizek, közcélú
vízilétesítmények (ide nem értve a víziközműveket)
1.1.2.törvény vagy önk.rendelet által kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
1.2. korlátozottan forgalomképes vagyon
2. üzleti vagyon

3. A nemzeti vagyon megőrzése és védelme
6. § (1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - a (2) és (3) bekezdésben
és a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog
vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom az állam vagy a helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.
(4) A 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon e törvény erejénél
fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési
tilalom alatt áll, azon osztott tulajdon nem létesíthető.
(5) Törvényben, kormányrendeletben vagy - a helyi önkormányzati vagyon tekintetében - a helyi önkormányzat
rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az
erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy
szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.
(6) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem
tartozó vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti - állami vagyon tekintetében
kincstári vagyonként, a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törzsvagyonként - korlátozottan forgalomképes nemzeti
vagyonnak minősül.
4. A vagyongazdálkodás alapelvei
7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a
helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése
alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban,
amely vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén,
törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles
haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.
(2) Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági társaság, vagy
annak valamely tagja az állam vagy a helyi önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem
átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a
gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.
(3) Az a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi befolyással
rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés
fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhet részesedést, amely, valamint amelynek
nem természetes személy tagja átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy
követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaság köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.
(4) Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy
amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat e törvény szerinti
többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság e törvény átlátható szervezetre vonatkozó
előírásainak megfelelő átalakítását.
(5) Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan gazdasági
társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat e törvény szerinti többségi befolyással
rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, azon társaság, amelyben az állam vagy a
helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági
társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.
(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek
ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági
társaságot nem alapíthat.
(7) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e törvény szerinti
többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulását kérni a legfőbb szerv döntése előtt
a következő kérdésekben:
a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.
(8) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen
legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző nonprofit
gazdasági társaságot ide nem értve -, csak nonprofit többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot
alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést.
(9) A (8) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban nem
szerezhet részesedést.
9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
(2) A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. A helyi
önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
10. § (1) A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték
nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható

meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A
nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.
(2) A tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való
gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját, továbbá, amennyiben megállapításai az Állami
Számvevőszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.
5. A nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása
(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel
köthető.
(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható
szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott
hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag
természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához
szükséges mértékben.
(16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem
tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a hasznosítás
államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó
szervezet javára, továbbá az államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonban álló lakások
tekintetében a vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik.
(2) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:
a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése,
b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér létrehozása és működtetése - a földi
kiszolgálási tevékenység kivételével - a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,
c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás,
d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése,
e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és működtetése,
f) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú
vízi létesítmények működtetése.
(3) Az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának időleges jogát a (4)-(12)
bekezdésben meghatározottak kivételével kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon engedheti át.
(7) A kizárólagos állami tulajdonban vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek, csatornák,
tározók tulajdonosaként az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető halászati jog nem minősül az (1) és (2) bekezdés
szerinti kizárólagos tevékenységnek.
(9) Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint a helyi önkormányzat a törzsvagyonában lévő víziközmű-létesítmények
létrehozásáról és működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül a következő módokon is gondoskodhat:
a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont,
b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos közös
részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont.
7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a
helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha
törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
(3) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.
(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam kivételével eleget kell tennie a következő feltételeknek:
a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem
idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.
(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon - az állam által történő tulajdonszerzést kivéve - e törvény erejénél fogva 15
évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog
bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő leteltét követően a tulajdonos
kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból.
(7) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző fél a célhoz kötött hasznosításra
vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi
értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó
szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig az állam vagy a helyi önkormányzat részére megfizetni, és a
jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén a vagyont átadó szervezet a szerződéstől azonnali hatállyal eláll.
14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami
feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül

szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik.
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az
államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben
meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a
nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő kézbesítésétől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy
kíván-e élni az elővásárlási joggal az állam nevében. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti
volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő elővásárlási jogát
követi.
15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis.
16. § (1) Az e törvényben meghatározott elvek mentén
c) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény,
l) az önkormányzati lakások, valamint nem lakáscélú helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, továbbá az állami lakások
és nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény,
n) az állami és önkormányzati tulajdonban álló kulturális örökség elemei felett a tulajdonosi joggyakorlás módját, valamint
az e vagyoni körrel való gazdálkodás szabályait
na) a kulturális örökség védelméről,
nb) a muzeális intézményekről,
nc) a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
nd) a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,
ne) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló törvény,
p) a közutak kezelésével, fejlesztésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat a közúti közlekedésről
szóló törvény
állapítja meg.
(2) A nemzetiségi önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásának részletes szabályairól a nemzetiségek jogairól
szóló törvény rendelkezik.
Záró rendelkezések
18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - az e törvény
hatálybalépésétől számított 60 napon belül - rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló
vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.

Javaslat: a hivatkozott törvény 18.§-a alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 4/2003.(I.04.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az új jogszabályi
rendelkezésnek eleget tévő rendelet elfogadása Dunafalva község nemzeti vagyonáról a jelen előterjesztés
mellékleteként csatolt rendelet-tervezet szerint.

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012.(….)önkormányzati rendelet-tervezete

Dunafalva község nemzeti vagyonáról
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bekezdés 6. pontjában, 6.§ (5) bekezdésében, 6.§ (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1),
bekezdésében, 18.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107.§-ában, 109.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§
(2)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ A rendelet hatálya a Dunafalva Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) vagyonára terjed ki.
2.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyontulajdonosi joggyakorlója az önkormányzat Képviselő-testülete.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a Képviselő-testület
döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség látja el.
(3) A (2)bekezdés szerinti feladat-ellátás során a hasznok beszedéséből származó bevételek az
önkormányzatot illetik meg.
4.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet Dunafalva Község
Polgármestere (továbbiakban: polgármester) képviseli.
(2) A Képviselő-testület kizárólagosan jogosult a …. összeghatárt meghaladó/mindennemű, polgári jogi
jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó időtartamú részletfizetés vagy
fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló
követelések elengedésére.
(3) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a
polgármestert hatalmazza fel:
a) a Képviselő-testület által szövezgszerűen elfogadott szerződések aláírása,
b) a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem
szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének
megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása,
c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására vagy
megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat igényeinek érvényesítését
célzó jognyilatkozatok aláírása,
d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási, peres,
vagy nemperes eljárás megindítása,
e) telekalakítási eljáráshoz, valamint közút, közterület területének településrendezési terv végrehajtása
során történő rendezése miatt szükségessé váló adásvételi és cserszerződések megkötése nettó … ft-t
meg nem haladó értékre,
f) településrendezési tervben közút vagy egyéb közterület rendeltetésű ingatlan tulajdonjogának ellenérték
nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése,
g) közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot
biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem eredményez változást vagy
korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti felhasználhatóságában,
h) az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződések
megkötése nettó … ft értékhatárig,
i) szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon nem használható fölsrészletek
hasznosítására,
j) a … ft összeghatárt nem meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az
egy év időtartamon belüli részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan
a kamat, illetve egyéb költség címén fennálló követelésel elengedésére.
5.§ A polgármester a költségvetés féléves és éves beszámolójának tárgyalásakor beszámol a Képviselő-testületnek
a rendelet 4.§ (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló tevékenységéről.
6.§ A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó döntési javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
II. FEJEZET
AZ EGYES VAGYONFAJTÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
7.§ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartoznak a rendelet 1. számú mellékletében
felsorolt vagyonelemek, melyek kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon valamint törvény által kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló vagyon besorolás szerint kerülnek elkülönítésre.

8.§ (1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonnak minősülnek a rendelet 2. számú
mellékletében felsorolt vagyonelemek.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti,
elidegenítésükre a rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához
feleslegesség válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály
vagy tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
9.§ A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a
használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó intézmények, illetve gazdasági
társaságok vezetői felelnek.
10.§ Az önkormányzat üzleti vagyonába tartoznak a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt vagyonelemek.
III. FEJEZET
A VAGYONKEZELÉS SZABÁLYAI
11.§ A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza azokat a vagyonelemeket, amelyekre önkormányzati közfeladat
ellátáshoz kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesíthető és kijelöli a vagyonkezelőket.
12.§ (1) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről,
felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladat kapcsán a Képviselő-testület éves
költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának forrásairól.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a feladatok tervezéséhez meg kell kérni a
vagyonkezelő szervezetek vezetőinek véleményét, melyek figyelembe vételével a vagyon állagmegóvását,
felújítását, illetve korszerűsítését célzó éves feladattervet kell meghatározni.
13.§ A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése során, e
kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek.
14.§ (1) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra,
adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási,
adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.
(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv szerint
vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.
IV. FEJEZET
A HASZNOSÍTÁS SZABÁLYAI
15.§ (1) A nettó … ft értékhatárt meghaladó vagyonelemet – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés
(továbbiakban: pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosításra az
alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- a hasznosítás módja,
- a pályázati feltételek meghatározása.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha törvény vagy
képviselő-testületi határozat másként nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítás
lehetőségét nyilvánosan közzé kell tenni helyben szokásos módon illetve az önkormányzati weblapon.
V. FEJEZET
A VAGYON ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZABÁLYAI
16.§ A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy
cserére az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- az átruházás módja,
- pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása,
- csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése,
forgalmi értéke.
17.§ (1) A nettó … ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés
útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet értékesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a Képviselő-testületnek az értékesítésről szóló általános határozata alapján nyilvános
meghirdetés útjűn értékesíthető.
18.§ Településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet értékesítése
vagy cseréje esetén nyilvános meghirdetés nélkül kell a szerződést megkötni, a forgalmi érték vagy a
számviteli nyilvántartás szerinti érték megjelölésével.

19.§ A tulajdon közösség megszüntetése érdekében kötendő önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni
hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szerződést
megkötni.
VI. FEJEZET
A VAGYONSZERZÉS SZABÁLYAI
20.§ (1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
(2) A vagyongyarapításról a Képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal:
- vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- a szerzés módja,
- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,
- az önkormányzat ájánlati kötöttségének időtartama.
21.§ Ingatlan tulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan
megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell
tárni továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.
22.§ Az önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni.
23.§ Az önkormányzat törvény által előírt, vagy önként vállalt feladat ellátásához ingatlant bérelhet, használatba
vagy egyéb módon hasznosításra átvehet, erről a Képviselő-testület a polgármester javaslata alapján
határozati formában hoz döntést.
VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24.§ A Képviselő-testület részére az önkormányzat vagyonának alakulásáról, a vagyonállapotról a rendelet 5.
számú melléklete szerinti vagyonkimutatást kell elkészíteni és az önkormányzat költségvetési
beszámolójához csatolni.
25.§ E rendelet mellékletei:
- 1. számú melléklet: A forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt vagyonelemek
- 2. számú melléklet: A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolt vagyonelemek
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat üzleti vagyonába sorolt vagyonelemek
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat azon vagyonelemei melyekre vagyonkezelői jog létesíthető,
vagyonkezelő kijelölése
- 5. számú melléklet: Vagyonkimutatás formanyomtatvány
26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba ezzel egyidejűleg hatályát veszti
az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
4/2003.(I.04.)önkormányzati rendelet.
Dunafalva, 2012. április …

Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

1. számú melléklet a …/2012.( ….) önkormányzati rendelethez

A forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt vagyonelemek
1. Forgalomképtelen kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonelemek
2. Törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek

2. számú melléklet a …/2012.( ….) önkormányzati rendelethez

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolt vagyonelemek
3. számú melléklet a …/2012.( ….) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat üzleti vagyonába sorolt vagyonelemek
4. számú melléklet a …/2012.( ….) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat azon vagyonelemei melyekre vagyonkezelői jog létesíthető, vagyonkezelő
kijelölése

5. számú melléklet a …/2012.( ….) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás formanyomtatvány
Eszközök

adatok ezer Forintban

2…. évi állomány
nyitó (01.01.)

I.

Immateriális javak
I.1. Korlátozottan forgalomképes
I.2. Üzleti
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok
1.1. Forgalomképtelen kiemelt jelentőségű
1.2. Forgalomképtelen
1.2.1.helyi közutak és műtárgyaik
1.2.2. parkok, játszóterek
1.2.3. köztemető
1.2.4. vizek és vízi létesítmények
1.2.5. egyéb forgalomképtelen ingatlanok
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlan
1.3.1. közművek
1.3.2. körjegyzőségi kirendeltség
1.3.3. helyi önk.felügyelete alá tartozó
ktgvetési szerv ingatlanai
1.3.4. helyileg védett műemlék
1.3.5. egyéb korl.forg.képes ingatlanok
(pl.telkek, sportcélú ingatlanok)
1.4. Üzleti ingatlanok
1.4.1. lakások
1.4.2. nem lakás céljára szolgáló helyiségek
1.4.3. telkek, földterületek
1.4.4. egyéb üzleti ingatlanok
2. Gépek, berendezések, felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
6.1. forgalomképtelen kiemelt jelentőségűre
6.2. forgképtelen nem kimelt jelentőségűre
6.3. korlátozottan forgalomképesre
6.4. üzletire
6.5. gépekre, berendezésekre, felszerelésekre
6.6. járművekre
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
A.) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN
I. Készletek összesen (üzleti)
II. Követelések összesen (üzleti)
III. Értékpapírok összesen (üzleti)
IV. Pénzeszközök összesen (üzleti)
V. Egyéb aktív pü.eszközök összesen (üzleti)
B) FORGÓ ESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Források
D) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke/ Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/ Eredmény
E) TARTALÉKOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek (üzleti)
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (üzleti)
III. Egyéb passzív pü. elszámolások (üzleti)
FORRÁSOK ÖSSZESEN

változás

megjegyzés
záró (12.31.)

Előterjesztés
Készült:a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.04.25-i ülésére
Készítette: Gálné
Tárgy: az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezet megvitatása
Jogszabályi háttér:

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. trv.
42/A. § (1) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a névviselés, a
névváltoztatás, az anyakönyvezés és a házasságkötési valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás,
továbbá az anyakönyvi szakvizsga részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a hazai anyakönyvezést végző
hatóságot.
(3) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a bejegyzett élettársi kapcsolat
létrehozására jogosult további anyakönyvvezetők körét.
(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

Indokolás: a fenti törvényerejű rendeletben kapott felhatalmazás alapján rendelkezni kell a hivatali helyiségen
illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről, valamint a fizetendő díj mértékéről.
A rendelet mellékleteként megjelenő kérelem nyomtatványok kitöltését követően a javaslat szerint az
anyakönyvvezető szemlét tart, megnézi, hogy a kérelmezők által kért hivatalon kívüli helyiség jellegében
alkalmas-e az anyakönyvi esemény megtartására, nem sérülhet-e az anyakönyv stb. Ezt követően javaslatot tesz az
engedélyezésre vagy annak elutasítására, melyről a körjegyző alakszerű határozatot hoz. Ezzel szemben az ügyfél
majd fellebbezhet a Kormányhivatalhoz.
A hivatali helyiségen kívüli illetve a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartásáért a rendelettervezet szerint 5-5ezer ft díjat kell fizetni, az anyakönyvvezető pedig eldöntheti, hogy szabadidőt vagy
eseményenkénti díjat kér. Ez utóbbi a számára megbízási díjként számfejtésre kerül.
Javaslat: az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendelet elfogadása a mellékelt rendelet-tervezet szerint.

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012.(IV…..) önkormányzati rendelet-tervezete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §.(3) kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunafalva község közigazgatási területén történő házasságkötésre (továbbiakban:
anyakönyvi esemény).
2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület anyakönyvi esemény végrehajtására a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség Dunafalvi
Hivatali Kirendeltség (6513 Dunafalva, Kossuth u. 4.) épületében lévő dísztermet biztosítja. Minden e
helyiségén kívül történő házasságkötés engedélyezésére a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg az 1. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani.
(2) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szükség esetén
szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a körjegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
(3) A kérelemről a körjegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
3.§ (1) A házasság hivatali munkaidőn kívüli, ha az pénteken 14.00 óra és hétfő 6.00 óra közötti időpontban
történik.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésére a házasságkötési szándék bejelentésével
egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani.
(3) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
4.§ Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet
lebonyolítani.
3. Az anyakönyvi események díjazása
5.§ Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához
alkalmas hivatali helyiséget.
6.§ (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 5.000,- forint.
(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni
kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális
intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
7.§ Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 5.000,- ft.
8.§ (1) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt
választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
eseményenkénti 5.000,- forint díjazás illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy eseményenkénti 5.000,- ft díjazás illeti meg.
9.§ (1) A fenti díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző utolsó munkanapon a Körjegyzőség
házipénztárába kell befizetni.
(2) Az anyakönyvi esemény elmaradásakor, amennyiben a tervezett időpontot megelőző 4 napon belül
bejelentik, a befizetett díj a Körjegyzőség házipénztárából visszafizetésre kerül.
4. Záró rendelkezések
10.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.
Dunafalva, 2012. április …
Magosi György
Gál Vilmosné
polgármester
körjegyző
Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
Dunafalva, 2012…
Gál Vilmosné
körjegyző

1. számú melléklet az …/ 2012.(….. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírott

______________________ (név) ______________________________ (lakcím)

______________________ (név) ______________________________ (lakcím)
kérjük, hogy házasságunk hivatali helyiségen kívüli megkötését engedélyezni szíveskedjen.
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:

Dunafalva, _________________________ (cím)

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló …/2012.(….) önkormányzati rendelet 6.§ (1)bekezdése szerinti díjat
megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető engedély esetén is kizárólag akkor működik közre a
házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a házasságkötés időtartama alatt
a) a tanúk,- és ha szükséges tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés méltó körülményeiről,
c) az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelése biztosított.
Dunafalva, _______év________________hó______nap

_____________________________
Aláírás

___________________________
aláírás

Engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *
_______________________________
anyakönyvvezető
Záradék: ENGEDÉLYEZEM / NEM ENGEDÉLYEZEM*, kérem az alakszerű határozat elkészítését.
Gál Vilmosné
körjegyző
* nem kívánt rész törlendő

2.számú melléklet az …/ 2012.(…..) önkormányzati rendelethez

Kérelem
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírott

______________________ (név) ______________________________ (lakcím)

______________________ (név) ______________________________ (lakcím)
kérjük, hogy házasságunk hivatali munkaidőn kívüli megkötését engedélyezni szíveskedjen.
A házasságkötés időpontja: ______________ nap _______ óra ____ perc

Dunafalva, _______év________________hó______nap

_____________________________
Aláírás

___________________________
aláírás

Engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *
_______________________________
anyakönyvvezető
Záradék: ENGEDÉLYEZEM / NEM ENGEDÉLYEZEM*, kérem az alakszerű határozat elkészítését.
Gál Vilmosné
körjegyző
* nem kívánt rész törlendő

Előterjesztés
Készült:a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.04.25-i ülésére
Készítette: Hegyiné, Túriné, Gálné
Tárgy: szolgáltatások 2011. évi önköltsége, döntés a térítési díjakról
1.jogszabályi háttér
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési
díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó
összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a
szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált
intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen
költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési
díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét
összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az
önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez
pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.
(3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a
szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell
figyelembe venni.
115/A. § (1) Térítésmentesen kell biztosítani
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
b) a népkonyhán történő étkeztetést,
c) a családsegítést,
d) a közösségi ellátásokat,
e) az utcai szociális munkát,
f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.
116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b)
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj
összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.

Indokolás: a fentiek alapján, mivel a szociális étkezésnél normatív állami támogatást veszünk igénybe, a
tárgyévet megelőző év adatai alapján szolgáltatási önköltséget kell számolni, majd ebből az egy adagra jutó
állami hozzájárulásokat levonva meg kell határozni az intézményi térítési díjak összegét.

központi konyha 2011. évi ráfordításai, 2012. évi tervezett előállítási árai
előállítási költség 2011.

összes költség

élelmiszer
dologi
bér
járulék

2010.

6.217.483,6.042.486,2.362.555,1.858.057,3.384.500,4.093.417,902.919,969.380,12.867.457,12.963.340,- ft
önköltség→ előállítási ktg / éves adag 12.867.457 ft / 20.344adag = 632,- ft/adag
rezsiköltség → összes ktg – élelmiszer beszerzés ktg. 12.867.457 – 6.217.483 = 6.649.974 ft/év
átlagrezsi 6.649.974 = 327 ft/adag
20.344
nyersanyagköltség→ élelmiszerfelhasználás = 6.217.483

átlagnorma 6.217.483 = 306 ft/adag
20.344
rezsi%- (átlagrezsi/átlagnorma)*100

327*100 = 106,9%
306

előállítási ár 2012.→ élelm.norma * rezsi%
(az élelmezési norma különböző korcsoportok 10 napos étkezési mennyiségére vonatkozó mennyiségi előírás és a 2012. évi
árak szorzatából kerül kialakításra)
korcsoport
norma
rezsi
előállítási ár
3-6 éves
262
280
542
6-14 éves
362
387
749
felnőtt
279
298
577
60 év feletti
232
248
480
A szolgáltatást igénybevevőnek nem kell minden esetben megfizetnie az előállítási árat – a szociális törvény és a
gyermekvédelmi törvény előírásait be kell tartani a térítési díj meghatározásakor.

szociális étkezés intézményi térítési díjainak meghatározása
szociális étkezésre jutó 2011. évi előállítási költség (adagszám arányában)
3.603.032,- ft
tényleges adagszám 2011.
5.701 adag
szolgáltatási önköltség 2011.
3.603.032 / 5.701 = 632,0 ft/adag
2012. évi tervezett előállítási ár alapján korrigált önköltség
normatív állami hozzájárulás (ft/év)
korrigált önköltség
egy ellátotti napra eső állami hozzájárulás (ft/nap – 251nap)
intézményi térítési díj (ft/fő/nap)

480,- ft/adag
55.360 ft/fő/év
480 ft/adag
221 ft/fő/nap
259 ft/fő/nap

A szolgáltatási átlag önköltséget figyelembe véve
55.360 ft/fő/év
632 ft/adag
221 ft/fő/nap
411 ft/fő/nap

normatív állami hozzájárulás (ft/év)
Szolgáltatási átlag önköltség
egy ellátotti napra eső állami hozzájárulás (ft/nap – 251nap)
intézményi térítési díj (ft/fő/nap)

Gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározása
Jogszabályi háttér: gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§.
A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Gyermekétkeztetés esetén az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő ÉS
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%át, az előbbi kategóriába nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
VAGY három- vagy többgyermekes családoknál VAGY tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után
az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani.
Ebből következően a gyermekétkezésben az intézményi térítési díj megegyezik a nyersanyagnormával és azt
sem kell mindenkinek megfizetnie, hiszen kötelező normatív kedvezmény van.
Központi konyha kiadásainak alakulása 2008-2011.
DUNAFALVA élelmiszerktg. összes ktg. adagszám
Központi Konyha
(ft)
(ft)
(adag/év)
2006.
4.294.737 10.706.747
22.786
2007.
4.733.066 11.737.564
22.961
2008.
5.787.612 12.828.299
22.044
2009.
6.213.071 13.545.510
24.652
2010.
6.042.486 12.963.340
23.217
2011.
6.217.483 12.867.457
20.344
DUNAFALVA
Központi Konyha

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

1.
bérktg.
3.877
4.189
4.355
4.375
4.093
3.384

2.
járulék
1.129
1.283
1.299
1.239
969
903

3.
élelmiszer
4.295
4.733
5.788
6.213
6.043
6.217

önktg.
(ft/adag)
469
511
582
549
558
632
4.
egyéb ktg
1.406
1.532
1.386
1.718
1.858
2.363

átlagrezsi
(ft/adag)
281
305
319
297
298
327
összes ktg.
(1-4.)
10.707
11.737
12.828
13.545
12.963
12.867

átlagnorma
(ft/adag)
188
+9,5%
206
263 +40%
252 +34%
260 +38%
306 +63%
5.
ÁFA
953
1.194
1.364
1.640
1.761
1.989

rezsi%
149,5%
148,1%
121,3%
117,8%
114,6%
106,9%
Kiadás
(1-5.)
11.660
12.931
14.192
15.185
14.724
14.856

DUNAFALVA
Központi Konyha

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Bevétel (eFt)
állami
térítési díj
támogatás*
779
4.743
1.137
5.420
1.148
5.846
1.807
6.666
1.106
7.133
1.329
3.697

Bevétel
(eFt)

Összesktg.
(eFt)

5.552
6.557
7.012
8.473
8.239
5.026

10.707
11.737
12.828
13.545
12.963
12.867

Egyenleg
(eFt)
-5.185
-5.180
-5.816
-5.072
-4.724
-7.841

*nem tartalmazza a gyermekétkeztetés állami támogatását, mert az a gesztornál jelentkezik bevételként és a KOT-nál kerül
beszámításra

2012. évi javasolt intézményi térítési díjak
2011. évi
Intézményi térítési díj
(ÁFA nélkül)

Gyermekétk. Óvoda
Iskola
Szociális étkeztetés

napközi 3-szori
napközi 3-szori
menza
Jövedelem≤42.750

275,380,251,287,-

42.750 <jövedelem≤85.500
Jövedelem≥ 85.500

335,412,-

Az élelmezésvezető egyenlőre nem javasol norma emelést és a korrigált valamint számított átlagos önköltség
alapján a szociális étkezésnél sem indokolt egyenlőre a térítési díj emelése.
A szoc.törvény 115.§ (9)bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha
azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják, tehát amennyiben az élelmezésvezető év közben úgy látja, hogy a
konyha „nem fér bele” a normába, akkor javasolhatja a térítési díj emelését.
Javaslat
Az előző év rezsi%-a alapján, változatlan norma mellett, a térítési díj emelése nem indokolt.

Tanyagondnok szolgálat 2011. évi önköltsége

Dunafalva Községi Önkormányzat 2011.évi tanyagondnoki szolgálat önköltségszámítása
Tanyagondnoki
szolgálat

Egyéb szervezetek

Iskola

Munkanapok
száma

megtett
km.

szállított
személyek
száma

megtett
km.

szállított
személyek
száma

megtett
km.

szállított
személyek
száma

Össz.:

December

21
20
22
20
22
21
21
23
22
22
21
17

806
733
1 218
670
909
576
391
549
772
614
503
384

53
82
85
78
53
79
87
50
83
110
113
74

1 146
1 100
1 575
1 005
1 364
865
587
824
1 157
1 543
1 009
801

447
370
301
177
254
117
0
0
238
277
227
154

62
160
252
61
274
221
90
1 809
685
184
231
151

42
125
208
46
82
24
36
25
22
33
52
29

2 014
1 993
3 045
1 736
2 547
1 662
1 068
3 182
2 614
2 341
1 743
1 336

Összesen:

252

8 125

947

12 976

2 562

4 180

724

25 281

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November

2011-ben 4.233 fő szállítását végezte a tanyagondnok, az éves menetteljesítménye 25.281 km volt.
Kiadások
32,20%
51,30%
16,50%
100,00%
(megosztás a föbb tevékenységek éves menetteljesítménye alapján)
Személyi jellegű
kiadások
(ft)

528.879

833.359

262.244

1.624.482

Dologi kiadások
(ft)

235.294

374.863

120.571

730.728

Összesen (ft)
764.173
1.208.222
Tanyagondnoki szolgálat önköltsége főbb tevékenységenként
1. tanyagondnokság
764.173/947fő= 807 ft/fő
2. gyermekszállítás
1.208.222/2.562 fő=472 ft/fő
3. egyéb
382.815/724 fő=529 ft/fő

382.815

2.355.210

764.173/8125km=94 ft/km
1.208.222/12.976km=93 ft/km
382.815/4.180km=92 ft/km

A szociális törvény 115/A.§ (1)bekezdés a) pontja alapján a tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen kell
biztosítani.

Előterjesztés
Készült: A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.04.25-i ülésére
Tárgy: polgármesteri beszámoló a 2011. évi ellenőrzési tevékenységről
Jogszabályi háttér:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
92. § (10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési
jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.
Előzmény: a fentiek alapján a Szeremle-Dunafalva ÁMK, valamint a Körjegyzőség, mint költségvetési szervek
elkészítették éves ellenőrzési jelentésüket. Ezek alapján készült el a jelen előterjesztés mellékletét képező éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés.
Indokolás: A költségvetési szervek tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettségüknek hitelesen
eleget tettek, a belső ellenőr és egyéb szervek ellenőrzési tevékenységét támogatták. Az ellenőrzések a
jogszerűbb, szabályszerűbb és hatékonyabb működést segítették elő.
Javaslat: a polgármester által előterjesztett éves összefoglaló ellenőrzési jelentés testület által jóváhagyása.
…../2012.(IV.25.)önkormányzati határozat-tervezet
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92.§.(10)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester 2011. évről szóló
összefoglaló ellenőrzési jelentését jóváhagyja.
A Képviselő-testület a körjegyző 2011. évi belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési tervét
megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.
A Képviselő-testület az ellenőrzési tevékenység eredményesebb végrehajtása érdekében az alábbi
intézkedéseket hozza:
….
….
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.11.30.

DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4.
T./F.: 69/332-101
_____________________________E-mail: dfalvhiv@t-online.hu_________________________
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
2011.
Jogszabályi háttér:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
92. § (10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési
jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.
1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:
1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
A 103/2010.(XI.16.) önkormányzati határozatban megállapított 2011. évi ellenőrzési feladatok:
a) Adók módjára történő behajtás ellenőrzése
b) Népház EMVA támogatással megvalósuló felújításának ellenőrzése
c) Révközlekedés feladatellátás – üzemeltetési szerződés helyett önkormányzati szakfeladaton változásának gazdaságossága
d) Utóellenőrzés: 2010. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok megszüntetésére
készített körjegyzői intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e
A belső ellenőr az ellenőrzési tervbe foglalt ellenőrzési feladatokat maradéktalanul teljesítette.
2011-re vonatkozó ellenőrzési tervtől eltérés valamint terven felüli ellenőrzés nem volt.
1.2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket
A belső ellenőrzési tevékenységet a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a költségvetési szervek
belső ellenőrzésére vonatkozó 193/2003.(XI.26.)Korm.rendeletben valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben
foglaltak szerint végezte el Balogh Mihály belső ellenőr. A belső ellenőr az ellenőrzés célkitűzéseit a nyitó
megbeszélésen világosan ismertette és folyamatosan tájékoztatta a vezetőket az ellenőrzés előrehaladásáról. A
belső ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatóak voltak, elősegítették a szakszerűbb és
hatékonyabb munkavégzést.
1.3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai
Utóellenőrzés
- 2010. évi belső ellenőrzési jelentés hiányolta a követelések külön nyilvántartását, a változások
naprakész vezetését. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a követelések nyilvántartása (előírás,
kiegyenlítás, egyenleg) naprakész, így az intézkedési programban foglaltak teljesültek,
- 2010. évi belső ellenőrzés megállapította, hogy a körjegyzőségi elszámolásban a pénzmaradvány
kezelése nem egyértemű. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a körjegyzőségi pénzmaradvány
meghatározásra került a 2010. évi beszámoló során, annak települések közötti megosztására azonban
nem lett levezetve, így az intézkedési tervben foglaltak részben teljesültek,
- 2010. évi ellenőrzési jelentés megállapította, hogy néhányadó- és járulékfizetéssel járó kifizetés
feladása nem történt meg a Kincstár felé. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az említett kifizetések
a KIR3 rendszerben rögzítésre kerültek, így az intézkedési programban foglaltak teljesültek,
- a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés javasolta a kisebbségi önkormányzatoknál a jogosultságok
átalakítását, mely az utóellenőrzés szerint megtörtént, így az intézkedési tervben foglaltak teljesültek.
- a 2010. évi belső ellenőrzés kifogásolta a szociális ellátásoknál az elkészített listák fejlécezését,
keltezését, aláírását. Az utóellenőrzés szerint a listák szabályszerűek, így az intézkedési tervben
foglaltak teljesültek,
- a 2010. évi belső ellenőrzés a tanygondnoki szolgálat ellenőrzése során megállapította, hogy nem történt
önköltség számítás. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az önköltségszámítás 2010-re vonatkozóan
megtörtént, így az intézkedési tervben foglaltak teljesültek,
- a 2010. évi belső ellenőrzés megállapította, hogy nem történt meg a mérlegtételek alátámasztása
leltárral. Az utóellenőrzés megállapította, hogy főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartást végző
személyek év közben folyamatosan egyeztetnek, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetik, így
az intézkedési tervben foglaltak teljesültek.
Adók módjára történő behajtás ellenőrzése
A belső ellenőr megállapította, hogy: „Az adóhátralékok összege igen magas, különösen a gépjárműadó és a
magánszemélyek kommunális adója tekintetében. A tartozások minden adónemen évről-évre fokozatosan
nőnek. A behajtási cselekmények száma és súlya elmarad a lehetséges mértéktől.”

A Népház felújításának ellenőrzése
A belső ellenőr hiányosságként tárta fel, hogy a vállalkozói szerződésről hiányzik a körjegyzői ellenjegyzés. A
beruházással kapcsolatosan az ellenőr megállapította, hogy: „az önkormányzatnak többmint fél évig közel 14
MFt likvid forrást kellett biztosítani, és a pályázatban vállaltnál többmint 2 MFt-tal magasabb önrészt kellett
biztosítania. A forrást csak hitelfelvétellel tudták előteremteni, amelynek egyrészt jelentős költségvonzata van,
másrészt visszafizetése nagymértékben terheli az önkormányzat költségvetését.
Révközlekedés feladatellátási módjai
A belső ellenőr összehasonlító vizsgálatot végzett a 2010. február 28-ig MVR Kft. feladat-ellátása valamint az
önkormányzati üzemeltetés között.
A belső ellenőr megállapította, hogy: „Az önkormányzati üzemeltetéssel a járatok száma a harmadára csökkent.
A kiadások is nagyjából a harmadára csökkentek. A jegyár bevétel megközelítőleg a fele a korábbi évek
bevételének, ami igénybevétel felére csökkenését mutatja. Az önkormányzatnak a korábbi 6millió forint feletti
összeggel szem,ben 2010-ben és 2011-ben 2 millió forint alatti összeget kellett ráfordítania a komp- és
révközlekedés működtetésére. Kétségtelen eredmény ezenkívül, hogy az átkelőhely a nehézségek ellenére
tovább működik, jelentős lakossági igényeket kielégítve. A látható tendenciák (árbevétel fokozatos csökkenése,
fenntartási kiadások emelkedése, az állami támogatás bizonytalansága) a feladatellátás újragondolását teszik
szükségessé. A kompközlekedés Dunafalva és Dunaszekcső községeknek egyaránt érdeke, az üzemeltetés
költségeit azonban egyedül Dunafalva viseli.
1.4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Az ellenőrzés nem tárt fel olyan hiányosságot, visszaélést, mely büntető, szabálysértési, kártérítési vagy
fegyelmi eljárás megindítását tette volna szükségessé.
1.5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
A belső ellenőri jelentés az alábbi kockázati tényezőket azonosította be a vizsgált területeken:
- a behajtási cselekmények száma és súlya elmarad a lehetséges mértéktől,
- a pályázatban vállalthoz képest jelentősen nőtt az önrész összege.

és

2. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását:
2.1. Az intézkedési tervek megvalósítása
A 2011. évi belső ellenőri jelentés szerinti hiányosságok pótlására a körjegyző készített intézkedési tervet
(lsd.1.sz.melléklet). Az intézkedési terv – tekintettel az ellenőrzött területekre - a polgármester és a
Körjegyzőség köztisztviselői számára fogalmaz meg elvárásokat.
2.2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az adóhatósági behajtások évközbeni, szórópróba szerinti körjegyzői ellenőrzése. Az önkormányzati feladatok
várható átalakulásának ismeretében az óvoda és az étkeztetés társulásos feladatellátásának előzetes
hatásvizsgálata.
3. Egyéb ellenőrzések
 Állami Számvevőszék – a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének
ellenőrzése, külön helyszíni ellenőrzés nélkül, adatszolgáltatás alapján. Hiányosságról
visszajelzés nem érkezett.
 MVH – a Népház beruházáshoz kapcsolódóan két alaklommal végeztek helyszíni ellenőrzést, melynek
során a Közösségi Tér padlóburkolatának hálóban történő lerakását kifogásolva visszavonták
annak teljes értékét valamint 800ezer ft-os bírság kiszabására is sor került. Ezt okozta – a belső
ellenőr által is feltárt - összeségében 2milliós eltérést az eredeti támogatási összeghez képest. A
döntéssel szembeni fellebbezés nem vezetett eredményre, annak csak részben adtak helyt, az
összeg jelentősen nem csökkent.
 NAV – eljárási illetékek ellenőrzése. Bélyegben 45 db., készpénzben 47 db illetéklerovásra került sor.
Az ellenőrzés megállaptása szerint. „Az illeték megfizetése a vonatkozó jogszabályban leírtaknak
megfelelően történt. Egy esetben hiányzott az adó- és értékbizonyítvány mellől az eljárási illeték
megfizetését igazoló dokumentum, melyet az ügyintéző még az ellenőrzés folyamán csatolt a
kérelemhez. Helytelen összegű lerovás nem történt.”
 DARFÜ – fogorvosi rendelő felújítás pályázat helyszíni utóellenőrzése. Az aktiválási bizonylat a
helyszíni vizsgálat során nem került bemutatásra – könyvelés Szeremlén – így az utólagos került
az ellenőrző szerv részére megküldre. Egyéb hiányosság megállapítására nem került sor.
 Magyar Államkincstár
- óvoda és iskola egy épületbe történő elhelyezése projekt utólagos ellenőrzése – hiányosságot nem
talált, észrevételt nem kívánt tenni

Dunafalva-Szeremle összekötőút felújítás projekt helyszíni ellenprzése – hiányosságot nem talált,
észrevételt nem kívánt tenni,
- 2010. évi zárszámadás felülvizsgálata során a zárást javítás nélkül elfogadta,
 Kormányhivatal
kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának továbbutalásával és az önkormányzati
költségvetési rendelet valamint a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának
módosításával kapcsolatos célellenőrzés helyszíni vizsgálat nélkül, hiányosság megállapítására
nem került sor
tanyagondnoki szolgálat és étkezés működési engedélyének felülvizsgálata során a szakmai
programok, rendeletek felülvizsgálatát, SZMSZ jóváhagyását szabta feltételeül a végleges
engedély kiadásához. A módosításokat a testület jóváhagyta, az új engedély kiadásra került
 Ügyészség - mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek ellenőrzése, felszólalás, új kérelem
nyomtatvány becsatolására sor került
 ÁNTSZ – temető, ravatalozó és hulladéklerakó közegészségügyi ellenőrzése során a bezárt
hulladéklerakónál találtak hulladékot, melynek elszállításáról az önkormányzat gondoskodott,
egyéb hiányosság megállapítására nem került sor.
-

Dunafalva, 2012-04-19
Magosi György
polgármester

SZEREMLE-DUNAFALVA KÖRJEGYZŐSÉG
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 76/576-146
E-mail: dfalvhiv@t-online.hu

Intézkedési terv
2011. évi belső ellenőri jelentés szerinti hiányosságok pótlására
Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megbízásásból Balog Mihály belső ellenőr 10-24/2011. számon
készített belső ellenőrzési jelentést.
A belső ellenőrzés során feltár hiányosságok pótlására az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
1. Körjegyzőségi elszámolásban a pénzmaradvány felosztása a települések között
Felelős: Hegyiné Kovács Mónika gazd.ea. ____________________________
Gál Vilmosné körjegyző
Határidő: 2012.04.30.
2. Szerződések maradéktalan körjegyzői ellenjegyzése
Felelős: Gál Vilmosné körjegyző
Határidő: azonnal

____________________________

____________________________

3. Az adóhátralékok csökkentése érdekében az egy éven túli gépjárműadó tartozások esetén a
forgalomból való kivonás kezdeményezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint
Felelős: Vincze Istvánné adóügyi ea.

____________________________

Határidő: azonnal
4. Az adóhátralékok csökkentése érdekében a 100ezer ft feletti, egy éven túli adótartozások esetén a NAV
általi behajtás kezdeményezése
Felelős: Vincze Istvánné adóügyi ea.

____________________________

Határidő: azonnal

Dunafalva, 2012-03-06
Gál Vilmosné
körjegyző

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012.(IV. .)önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.17.)önkormányzati rendelet módosításáról
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.17.)önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 3.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A bevételi főösszeg tartalmazza (2. számú melléklet):
a) működési célú bevételeket 133.092 ezer Ft, ezen belül
aa) normatív állami hozzájárulást 15.691 ezer Ft,
ab) központosított előirányzatokat 9.245ezer Ft,
ac) normatív kötött felhasználású támogatásokat 26.774 ezer Ft
ad) önkorm.egyéb költségvetési támogatásokat 390 ezer Ft
ae) előző évi költségvetési visszatérüléseket 77 ezer Ft
af) ÖNHIKI 12.521 ezer Ft
ag) átengedett központi adókat 33.050 ezer Ft,
ah) helyi adókat és az azokhoz kapcsolódó pótlékokat 11.925 ezer Ft,
ai) intézményi működési és saját bevételeket 11.100 ezer Ft,
aj) támogatásértékű működési bevételt 12.137 ezer Ft,
ak) Áh-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök 182 ezer Ft,
b) fejlesztési célú bevételeket 21.455 ezer Ft
d) működési célú hitelfelvételt 13.397 ezer Ft
2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép.
3.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép.
4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5.§. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
6.§. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
7.§. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
8.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dunafalva, 2012. április
Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

Előterjesztés
Tárgy: az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011.04.25-i ülésére
Készítette: Friedrichné, Hegyiné, Gálné
1. Jogszabályi háttér:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
82. § A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói
záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves
pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást a
polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a
zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról
készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

2. Szöveges indokolás
2011-ben az önkormányzat nem hajtott végre a korábbi évekre jellemző szerkezetátalakítást – közoktatási
társulás, körjegyzőség, közös védőnői körzet. A legnagyobb feladat a működés biztosítása valamint a korábbi
sikeres pályázatok – Népház felújítás – pénzügyi lebonyolítása. Az önkormányzat, ha néha késve is, de tudta
teljesíteni a gesztor önkormányzat felé a közoktatási társulás valamint a körjegyzőség fenntartásából adódó
pénzügyi kötelezettségeit.
Az előterjesztésből látható, hogy a bevételek (170.599eFt) 100,0%-ban, míg a kiadások (166.763eFt) 97,8%-ban
teljesültek. Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2.098ezer ft volt, míg zárópénzkészlete 3.423ezer ft. A
pénzkészlet oka a kompok, révek támogatásra felhalmozási célú támogatásként elnyert összeg kiadásai nem
teljesültek maradéktalanul 2011-ben, az látható pénzmaradvány kimutatást és felhasználását tartalmazó
mellékletnél is. A 2011. évben a helyi adóbevételek eredeti előirányzathoz (10.775eFt) képest kedvezőbben
alakultak (11.616eFt). Ennek oka, hogy nem folytatódott az iparűzési adó korábbi éveket jellemző visszaesése.
A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzathoz képesti elmaradását az okozza, hogy a segélyek
visszatérülése itt tervezhető, de tényleges bevételként a normatív kötött felhasználású támogatások között
jelentkezik. A központosított előirányzatok eredeti előirányzathoz (1.882eFt) képesti jelentős emelkedésének
(9.245eFt) oka a felhalmozási és működési célra elnyert kompok, révek támogatás.
Az eredeti előirányzattal nem rendelkező működési hitel (13.397eFt) a munkabér kifizetéséhez felhasznált
rulirozó hitelként működő munkabérhitel.
Az előterjesztésből látható, hogy a Népház felújítására elnyert támogatás (bevételi oldalon 11.895eFt)
visszafizetése (kiadási oldalon 13.837eFt) megtörtént, a két összeg közötti különbözet a helyszíni ellenőrzést
követő visszavonásból és büntetésből adódik.
A kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások tervezése pontos volt, a kamatkiadások a
Népház felújításának utófinanszírozása miatt emelkedtek ez eredet előirányzathoz képesti 250eFt-ról 1.142eFtra. A támogatásértékű működési kiadások az eredeti előirányzattól alig 300ezer ft-tal térnek el, így elmondható,
hogy az önkormányzat 2011-ben teljesíteni tudta társulásos feladatellátásban vállalt kötelezettségeit – oktatásnevelés, közigazgatás.
A társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál a 2milliós megtakarítást a táborozás támogatásának elmaradása
valamint a segélyek eredeti előirányzathoz képesti alulteljesülése okozta.
Felhalmozási kiadások az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, így a 2011. költségvetési évről az is
elmondható, hogy az önkormányzatnak sikerült végrehajtani fejlesztési elképzeléseit.
A 4.1.3. számú mellékletből látható, hogy mind a működési mind a felhalmozási egyensúlyát sikerült megőrizni
a költségvetésnek.
2011-ben a költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez szükséges volt 12.521eFt ÖNHIKI valamint 4.446eFt
működési és 3.074eFt felhalmozási célú kompok, révek támogatás elnyerése.
3 Javaslat
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló …/2011.(IV….)önkormányzati
rendelet elfogadása a mellékletben megküldött rendelet-tervezet szerint.

Dunafalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (IV. .)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra figyelemmel a
következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület a 2011.évi költségvetésének végrehajtását:
a) 170.599 e Ft bevétellel, a bevételi főösszegen belül 13.397 e Ft működési célú likviditási hitelfelvétellel,
b) 166.763 e Ft kiadással,
c) 3.974 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat címenként jóváhagyott bevételeit és kiadásait, létszámkeret a 4. számú melléklet
tartalmazza:
a) Dunafalva Községi Önkormányzat
b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat
c) Német Kisebbségi Önkormányzat
d)Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
3.§ A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési kiadások és bevételek tevékenységenkénti
felosztását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat 2011. évi felújításait és beruházásait a
rendelet 5.1. számú melléklete tartalmazza.
4.§ Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott áthúzódó kötelezettségeit a 6. számú melléklet, a
többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 7.
számú melléklet, az egyéb költségvetést érintő rendelkezéseket a 8. számú melléklet tartalmazza.
5.§ Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott 2011.évi helyesbített pénzmaradványát és annak
felhasználását a 9. számú melléklet, 2011.évi vagyonleltárját a 10. számú melléklet tartalmazza.
6.§ A Képviselő-testület megállapítja, hogy
a) a 2011. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 55 e Ft
költségvetési befizetése keletkezett többlettámogatás miatt.
7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dunafalva, 2012. április

Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

5.1. melléklet a /2012.(IV. .)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi felújításai, beruházásai
(a rendelet 3. §-ához)
Felújítások
EMVA Népház felújítás

725.000,-

Felújítás összesen:

725.000,-

Beruházások
Kompok-révek pályázat 2010.évi
Vízvezeték hálózat bővítése
Rendezési terv
Bajavíz víziközmű
Beruházás összesen:

2.035.000,2.150.000,300.000,1.506.000,5.991.000,-

6. melléklet a /2012.(IV. .)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei
(a rendelet 4. §-ához)
Áthúzódó kötelezettségek:
a) A közvilágítás korszerűsítés – a községben elvégzett beruházás a korszerűsítés előbbi magasabb összegű
közvilágítási díj keretében kerül kifizetésre.
b) Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év
költségei a költségvetésben betervezésre kerültek.
7. melléklet a /2012.(IV. .)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
(a rendelet 4. §-ához)
Több éves kihatással járó feladatok:
1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
2. szennyvízelhelyezés megoldása
A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek
betervezésre és végrehajtásra.
8. melléklet a /2012.(IV. .)önkormányzati rendelethez
Egyéb költségvetést érintő rendelkezések
(a rendelet 4. §-ához)
1. A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül
kifizetésre.
2. A főállású polgármester illetménye 2011. évben 320.000,-ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a
polgármester helyettesítése esetén) 70.000,-ft/hó
3. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.

9. melléklet a /2012.(IV. .)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa
(a rendelet 5. §-ához)
költségvetési pénzmaradvány megállapítása
bankszámla záró egyenlege:
pénztár záró egyenlege:
záró egyenleg összesen:
aktív-passzív pü.elsz.egyenlege:
előző évben képzett tartalékok maradványa
helyesbített pénzmaradvány
költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (Szoc étk.)
2011. évi költségvetési pénzmaradvány

3.034ezer Ft
389ezer Ft
3.423ezer Ft
2.955ezer Ft
-2.349ezer Ft
4.029ezer Ft
55ezer Ft
3.974ezer Ft

költségvetési pénzmaradvány felhasználása
kötelezettséggel terhelt (2011 .évi felhalmozási célra)
kompok, révek pályázat ( 2010.évi )
szabad pénzmaradvány
CKÖ kisebbségi közösségi tér
NKÖ kisebbségi közösségi tér
pénzmaradvány felhasználás összesen:

2.548ezer Ft
2.548ezer Ft
1.426ezer Ft
776ezer Ft
650ezer Ft
3.974ezer Ft

Előterjesztés
Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása
Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.04.25-i ülésére

Készítette: Gálné
Előzmény: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét 26.868ezer ft működési hiánnyal
fogadta el. A működési hiány finanszírozása pályázati forrásból és/vagy működési hitel felvételével történhet.
Jogszabályi háttér: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról
szóló 3/2012.(III.1.)BM rendelet alapján lehetőség van pályázat benyújtására a működési forráshiány
finanszírozása céljából.
(2) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásához a költségvetési törvény által
biztosított támogatásra (a továbbiakban: ÖNHIKI támogatás) vonatkozó önkormányzati támogatási igény elbírálása során a
következő szempontok kerülnek figyelembevételre:
a) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a kötelező közoktatási feladatellátás
keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány,
b) a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elsődlegesen a többcélú kistérségi társulások felé fennálló tartozások,
c) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat
által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,
d) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján,
e) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági határozat alapján fennálló
fizetési kötelezettségek teljesítése,
f) a működési célú kiadásokhoz viszonyított
fa) helyi adóbevétel,
fb) az 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya.
(4) Az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhető ÖNHIKI támogatás összege nem haladhatja meg az
önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként jóváhagyott működési célú forráshiány
összegét.

Indokolás: tekintettel a működési hiány (26.868ezer ft) nagyságára, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának
megőrzése érdekében indokolt a pályázat benyújtása.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete (2012.04.25.) – testületi ülésen kerül kiosztásra
Javaslat: az ÖNHIKI pályázat benyújtásához szükséges, alábbi testületi határozat elfogadása
Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület
....../2012.(IV.25.)önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
1. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
□
feletti.
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
X
SZEREMLE székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és
□
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
felmentéssel rendelkezik.
d)
megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
□
II.

a)
b)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 14.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem
releváns.

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
26.868 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

X
□

IV. a)
b)
c)
d)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
megfelel.
......................................................................
polgármester

......................................................................
körjegyző

A kiadmány hiteléül:
Kelt:
P. H.
...................................................
Aláírás

X
□
□
□

Előterjesztés
Tárgy: felzárkóztatási támogatás iránti igény benyújtása
Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.04.25-i ülésére

Készítette: Gálné

