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N a p i r e n d:

I./ Vallalkozasi szerzodesek jovahagyasa (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

2.1 Papai Rendorkapitanysag beszamolqja (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

3./ MOVE ingatlanberles iranti kerelme (szobeli eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

4./ Adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasa
(szobeli eloterjesztes)
E16ado: Aczel Peter polgarmester

47 Nemesszalok Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata (irasos
eloterjesztes)
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Kulsovat, 2014. februar 17.
tisztelettel: [ .(^ cr {'

/Aczel Peter
polgarmester



K u l s o v a t K o z s e g O n k o r m a n y z a t a
9 5 3 2 K u l s o v a t , K o s s u t h u . 7 0 .

Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090

e-mail: pmkvat@gmail.com

J E L E N L E T I IV

aKepvisel6-testiilet2014. ...^...^....ho .Av?...napjan . ( ?. . .
nyilvanos/zart iilesen megjelentekrol:

megtartott

Sorszam

1.

2.

3.

4.

5.

Nev

ACZEL PETER

PETHO ZOLTAN

HORVATHNE ZSANI
MAGDOLNA
SZABO LASZLONE

SZALAY ISTVANNE

Tisztseg

polgarmester

alpolgarmester

kepviselo

kepviselo

kepviselo

Alairas

l Uc<^^1

O 2-O-io XJk,O^ V,^

i210JLjCi.v_, 0 ̂ "tu^x_.C^^_J

Tanacskozasi joggal meghivottak:

I.I dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

2.1

*——v/

U"



VALLALKOZASI SZERZODES Munkaszam: SzF-012/2014.
Banhalmapuszta ivovizellato halozat rekonstrukcio
es elszamolo merohely kialakitasok tervezesi munkdi

TERVEZESI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata. (9953 Kulsovat, Kossuth L. u. 70.),
mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelo), adoszam: 15426699-1-19 kepviseli Aczel
Peter polgarmester

masreszrol: SZEMES es Fia Kft., tervezo (9700 Szombathely, Vak Bottyan u. 13.) mint tervezo (a
tovabbiakban: Tervezo), cegjegyzekszam: 18-09-103257, adoszam:] 1510871-2-18, kepviseli
Szemes Tamas ugyvezeto igazgato kozott az alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

1./ A Megrendelo megrendeli, a Tervezo elvallalja az elozetes arajdnlat alapjan elfogadott
az alabbiakban reszletezett munkalatokat:

Tervezesi feladat:

Kulsovat, Banhalmapuszta ivovfzellato halozat rekonstrukcio es elszamolo merohely
kialakftdsok tervezesere es a hozza kapcsolodo csatlakozdsi engedelyeztetesi munkak
elvegzese

I./ Szolgaltatando munkareszek:
Ivovizellato halozat rekonstrukcio es elszamolo merohely kialakitasok engedelyezesi
terveinek elkeszitese az ervenyben levo Muszaki Elofrasokban es vonatkozo
szabvdnyokban toglaltaknak megfeleloen. A tervezes soran ut- es kozmukezeloi
egyeztetesek lefolytatasa. A tervek beaddsa az engedelyezesi eljarasban erintett
kezelokhoz. Megbizoi es engedelyezesi peldanyok leszallitasa. Arazatlan tervezoi
mennyiseg kifras es tervezoi koltsegbecsles keszitese.

2.1 A felek a vdllalkozasi dijat kozos megegyezessel a fentiekben reszletezettek szerint
315.000,- Ft +27 % AFA= 400.050,- azaz - Negyszazezerotven - forint osszegben
hatarozzak meg,

Fizetes! utemezese:
1. sz. reszteljesftes 2014.03.03. 50.000,- Ft + Ata
Dontes elokeszito tanulmany elkeszitese
2. sz. reszteljesftes 2014.03.17. 225.000,- Ft + Afa
Kozmuegyeztetesek elvegzese, geodeziai felmeres es tervezesi alapterkep keszites,
Engedelyezesi tervek es koltsegvetesi kifras elkeszitese es dokumentaldsa.
3. sz. reszteljesftes 2014.04.17. 40.000,- Ft + Afa
Engedelyeztetesi munkak

3./ Ateljesftes hatarideje: 2014. marcius 17. (tervszallitdsi munkak vonatkozdsaban)
A teljesftes, a megrendelo aldirt teljesitesigazolassal tortenik meg, az engedelyezesi
tervdokumentaciok megbizoi peldanyainak leszallftdsaval. Az engedelyezesi munkak
vonatkozdsaban vdllat teljesitesi hatarido, a tervszdllftast koveto 30 naptari nap.

4./ A felek megallapodnak, hogy a Megrendelo a vallalkozdsi dyat a benyujtott, leigazolt
szdmla alapjan, 10 napon belul fizeti meg a Tervezo UniCredit Bank Zrt.-nei vezetett
10918001-00000480-25950003 sz. szamlajara.
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VALLALKOZASI SZERZODES Munkaszam: SzF-012/2014.
Banhalmapuszta ivovizellafo halozat rekonstrukcio
es elszamolo merohely kialakltasok tervezesi munkai

5./ A Megrendelo a szamla kifizetesenek kesedelmes teljesitese eseten kesedelmi kamatot
koteles fizetni. A kamat merteke a mindenkori jegybanki alapkamat.

6.1 A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a PTK, illetve a hatalyos
jogszabalyok eloirasait kell alkalmazni.

7.1 Jelen szerzodes elvalaszthatatlan mellekletei: tervezesi szerzodes 1. sz. Melleklet es a
vallalkozo 2014.02.09.-en kelt tervezesi ajanlata.

Kulsovat, 2014. februar 19.

Megrendelo Tervezo
Kulsovat Kozseg Onkormanyzata SZEMES es Fia Kft.
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VALLALKOZASI SZERZODES Munkaszam: SzF-012/2014.
Banhalmapuszta ivovizellato halozat rekonstrukcio
es elszamoio merohely kialakitdsok tervezesi munkai

1. szamu Melleklet

1/1. A Megrendelo a megkOidott tervdokumentdcio minosegi es teljesseg szerinti
felulvizsgalata alapjan left eszreveteleit, a tervezesi feladatot erinto hianyait a
Tervezonek - a szdllitast koveto 5 napon belul - megkuldi. A Tervezo az elfogadott
eszrevetelek alapjan az esetleges hianyokat potolja, a hibdkat kijavftja, soron kivul a
tervezesi dijra vonatkozo jogkovetkezmeny nelkul, dijmentesen.

1/2. A tervezesi dijban meghatdrozott osszeg magaban foglalja a terv ismertetesenek dydt,
tovdbba egyszeri konzultdciot a leendo kivitelezovel. Kiviteli tervek keszftese es a tervezoi
muvezetes biztosftdsa kulon megbfzds tdrgydt kepezheti.

1/3 Ha az 1. pontban vallalt kotelezettseg teljesitesehez olyan tevekenyseg elvegzese valna
szuksegesse - Megbfzo rendelkezese, hatosagi intezkedes, vagy muszaki szuksegessegboL
amelyet a Tervezo a munka megkezdesekor nem ismert es nem tudott a szerzodesben
figyelembe venni - a Tervezo jogosult a tervezesi dyat, valamint a hatdridot elozetes
egyeztetes alapjan modosftani.

1/4 A Tervezo a tervdokumentaciot az ervenyes elofrdsoknak, szabvdnyoknak a figyelembe
vetelevel dolgozza ki.

1/5 A terv, vagy annak egyes reszeinek megvdltoztatasdhoz a Tervezo frasbeli hozzdjdrulasa
szukseges.

1/6 A jelen tervezesi szerzodes alapjan szallitott tervek, megolddsok a Tervezo szellemi
termekei, melyeket a Megrendelo csak a szerzodesben meghatdrozott letesftmeny
megvalositasahoz haszndlhat fel, illetve csak a hatosagi eljarasban es a kivitelezesben
erintett szemelyeknek adhat at a Tervezo beleegyezese netkul.

1/7 Amennyiben a Megrendelo a szerzodestol eldIL a Tervezo jogosult az elvegzett munkdja
ardnydban tervezesi dyat felszamolni.

1/8 A dokumentaciot a Tervezo leegyeztetve, az erintett kezelokhoz es szakhatosdgokhoz
beadhato allapotban szdllitja. A tervezesi di] tartalmazza a kozmuegyeztetesek dydt, de
nem tartalmazza az engedelyezesi, ill. kozmu hozzajdrulas eljarasi dyait, illeteket. A
tervezes sordn felmerulo egyeb szakagi tervek (telekalakitds, szolgalmi jog bejegyzes,
kisajatftds, elektromos, es uzemirdnyitdsi tervek) es az epites alatti forgalomkorldtozdsi terv
keszi(tte)tese Tervezonek nem feladata.

A tervezesi dy nem tartalmazza az idegen terulet megszerzesevel osszefuggo koltsegeket
-pld: ingatlanrendezest, muvelesi dgbol torteno kivonast.

Megbfzo az engedelyezteteshez szolgdltatja a hivatalos terkepmdsolatot es tulajdoni
lapokat (idegen terulet erintese eseten a tulajdonosi hozzdjaruldsokat) ill. a tervezo dltal
kert egyeb dokumentumokat,

Tervezesi dy az engedelyezteteshez szukseges (kb. 8 pld.), + 4 db Megbizoi peldanyt
tartalmaz. A Megbfzoi peldanyokon feluli plusz tervdokumentdciokat tervezo kulon terites
elleneben szolgdltatja.

Amennyiben az engedelyek illetve hozzdjaruldsok kiadhatosdga a Megbizoi dltal
szolgdltatando dokumentumok hidnyossdgdn, ill. az ingatlanhatdrok rendezesen,
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VALLALKOZASI SZERZODES Munkaszam: SzF-012/2014.
Banhalmapuszta ivovizellato halozat rekonstrukcio
es elszamolo merohely kialakitasok tervezesi munkai

tulajdonjogi kerdesek tisztazatlansagan, foldhivatali atvezetesek kesedelmen mulik,
Tervezo a teljes vallalkozasi dijat leszamlazhatja. A fentiekben leirtakbol kovetkezoen a
hianypotlasi hatarido tullepese esten Tervezo az engedelyezesi eljarast felfuggesztheti,
melyrol a Megbizot ertesiti.

Amennyiben - a Megbizo altal szolgaltatando - az engedely kiadasahoz szOkseges osszes
dokumentumot Tervezo megkapja, Tervezo kulon tervezesi di] felszamitdsa nelkul
(hozzajarulasok elevulese esetet kiveve] az engedelyezesi eljarast foiytatja.

1 /9 Tervezo a 3. pontban megjelolt hataridore vallalja a szakhatosagokhoz es kezelokhoz
beadhato engedeiyezesi terv elkesziteset. Tervezo eloteljesftesre jogosult.

Kulsovat 2014. februdr 19.

Jelen szerzodes 4 szamozott oldalbol all.

Megrendelo Tervezo
Kulsovat Kozseg Onkormdnyzata SZEMES es Fia Kft.
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VALLALKOZOI SZERZODES

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata (9532 Kulsovat, Kossuth utca 70. kepviseleteben: Aczel
Peter polgarmester) mint megrendelo valamint Denes Epitoipari es Szolgaltato Kft.
(Mersevat Dozsa utca 18. adoszama: 12653540-2-18 kepviseleteben Denes Sandor), mint
Vallalkozo az alabbi szerzodest kotottek:

1. Vallalkozo az elozoleg benyujtott es a megrendelo altal elfogadott arajanlatok alapjan
elvallalja az alabbi felujitasi munkak elvegzeset:

Tereprendezes (05 hrsz-u teruleten)

2. A felek a szerzodes megkotese es teljesitese soran kolcsonosen egyiittmukodve jarnak
el.

3. A munka kezdesi idopontja: 2014.februdr 24.
A munka befejezesf idopontja: 2014. mdrcius 5.

4. Vallalkozo vallalja, hogy a munkalatokat az elore elkeszitett arajanlatok alapjan az
alabbi osszegekert elvegzi:

- tereprendezes: 500.000.- Ft
AFA: 135.000.-Ft

Osszesen: 635.000.- Ft

5. Vallalkozo a munka befejezeset kovetoen 635.000.- Ft osszegii vegszamlat allit ki.

6. A megrendelo a szamlat a kiallitastol szamitott 8 napon beliil atutalassal egyenliti ki
vallalkozo szamu szamlajara

7. A szerzodes mindket fel cegszerii alairasaval jon letre, es az alairas napjatol ervenyes.

8. A szerzodest modositani csak a Megrendelo es a Vallalkozo egyeztetett kozos
akarataval lehetseges.

Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a hatalyos jogszabalyok szerint kell eljarni.

Kulsovat 2014. februar 20.

Aczel Peter Denes Sandor
polgarmester vallalkozo

Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo



VALLALKOZOI SZERZODES

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata (9532 Kiilsovat, Kossuth utca 70. kepviseleteben: Aczel
Peter polgarmester) mint megrendelo valamint KIHU 2006. Kemenesaljai Inert
Hulladeklerako Kft. (Celldomolk, Gabor Aron u. 22. fsz. 1. adoszama: 13719090-2-18
kepviseleteben Denes Sandor), mint Vallalkozo az alabbi szerzodest kotottek:

L Vallalkozo az elozoleg benyujtott es a megrendelo altal elfogadott arajanlatok alapjan
elvallalja az alabbi felujitasi munkak elvegzeset:

Epitesi hulladek drtalmatlanitdsa

2. A felek a szerzodes megkotese es teljesitese soran kolcsonosen egyiittmlikodve jarnak
el.

3. A munka kezdesi idopontja: 2014.februdr 24.
A munka befejezesi idopontja: 2014. mdrcius 5.

4. Vallalkozo vallalja, hogy a munkalatokat az elore elkeszitett arajanlatok alapjan az
alabbi osszegekert elvegzi:

- tereprendezes: 150.000.- Ft
AFA: 40.500.- Ft

Osszesen: 190.500.-Ft

5. Vallalkozo a munka befejezeset kovetoen 190.500.- Ft osszegii vegszamlat allft ki.

6. A megrendelo a szamlat a kiallitastol szamitott 8 napon beliil atutalassal egyenliti ki
vallalkozo szamu szamlajara

7. A szerzodes mindket fel cegszerii alafrasaval jon letre, es az alairas napjatol ervenyes.

8. A szerzodest modositani csak a Megrendelo es a Vallalkozo egyeztetett kozos
akarataval lehetseges.

Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a hatalyos jogszabalyok szerint kell eljarni.

Kulsovat, 2014. februar 20.

Aczel Peter Denes Sandor
polgarmester vallalkozo

Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo



MOVE
Nonprofit Kozhasznu Zrt.

8500
Papa, Komaromi u. 87.

Tel./Fax.: 06/89-324-502
E-mail:

movezrt@movezrt.hu
Tvyitvautarto cegbirosag:

Veszpremi TBrv«iyszek Cegbirosaga
Cg.: 19-10-500258

Polgarmesteri Hivatal

9532Kulsovat
Kossuth u. 70.

Iktszam: 1034/2014.
Targy: Ajanlat
Geptelte: Bognarne K. Ildiko

Tisztelt Kepviselo Testulet!

A MOVE Zrt. papal szekhellyel ket evtizedes multra visszatekinto, megvaltozott
munkakepessegu embereket fogialkoztato ceg.
Jelenleg 1100 fo megvaltozott munkakepessegu munkavallalot foglalkoztatunk, 27
telephelyiinkon.

Az Onok telepiileserol jelenleg 5 fo megvaltozott munkakepessegu munkavallalo
foglalkoztatasa folyik a csogiei telephelyunkon, ahol az ossz foglalkoztatotti letszam 34 fo> es
helyhiany miatt sajnos nem bovitheto a foglalkoztatotti letszam.

Polgarmester Urral megtekintettuk a kiilsovati volt iskolaepiiletet, melyet kisebb atalakitassal
(rampaepites, szocialis helyisegek felujitasa) 50-60 fo foglalkoztatasara alkalmasnak talalunk.
Termeszetesen az atalakitas es a betizemeles koltseget a MOVE Zrt. vallalja.

Fenti ok miatt a Zrt. reszerol ajanlatot tesziink berleti szerzodes kotesere.
A berlemeny kizarolag megvaltozott munkakepessegu munkavallalok foglalkoztatasara es
raktarozasra szolgaba. A felmeriilo mukodtetesi (rezsi) koltseget a Zrt. vallalna, valamint a jo
gazda gondossagaval kezelne a jelzett ingatlant.

Berleti dijkent netto 10.000 Ft, azaz Tizezer 00/100 forint berleti dijat all modunkban az
Onkormanyzat reszere felajaniani, melyet minden honap elso munkanapjan a Zrt. szamla
elleneben elore utalassal kiegyenlit.

Papa,2014.februarl9.

Bizva sikeres egyuttmukodesiinkben, Tisztelettel:

NONPROFIT K6ZHASZW 2rt.
8500 P^pe- KomAromj u. 87.

-10-500258

Simon Janosne
vezerigazgato

\̂ J^Xio*^p^ r-n~- .a

Gliick Farenc /
Zrt. e lk /



Papal Rendorkapitanysag

B E S Z A M O L O

Kulsovat kozseg kozbiztonsagi helyzeterol, a kozbiztonsag erdekeben tett
intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokrol



Tisztelt Kepvisclo Testiilet!

Kulsovat kozseg kepviselo-testiiletenek felkeresere a kozrend- es a kozbiztonsag helyzetet a
Rcndorsegrol szolo 1994. evi XXXIV. TV. 8.§. (4) bek. figyelembe vetelevcl az alabbiak
szerint ertekelem,

Ertekelesem a 2013. ianuar 1. es 2013. deccmbcr 31. kozoit elicit idoszakot oleli fcl.

I. A tcriilct leirasa, a/ ellenorzotl tclepiilesek

Kulsovat kozseg kb. 840 tonck ad otthont es 1933 ha tcruleten teriil el. A Papai
Rendorkapitanysag illetekessegi teriiletehez tartozik, Marcalmenti korzeti megbizotti csoport
szckhcllyel. A Marcal I. korzeti megbizott tevekenysegi korebc tartozik meg Kulsovat
kozsegen kiviil, Nemesszalok, Marcalgergelyi, es Vinar kozsegek bel- es kiilteruletenek
ellenorzese is.
A kozsegben, mint korzeti megbizott 2012. deccmber 1-tol dolgozom, korabban az Ajka
Rendorkapitanysag Kdzrendvedelmi Alosztalyan 1 attain el szinten korzeti megbizotti
szolgalatot. A Marcalmenti KMB csoportban jelenleg Fekete Erno r. ftorm. Marcal IV.
korzeti megbizott, valamint Csik Laszlo r. zls. Marcal II. korzeti megbizott, es Barath Balazs
r. torm. Marcal III korzeti megbizott teljcsit szolgalatot. Jelenleg a Marcalmenti KMB
csoporthoz tartozo korzeti megbizotti szekhelyek betoltottek.

Kulsovat a Papai Rendorkapitanysag illetekessegi icruletehez tartozo tobbi telepuleshez
kepest a bi'mugyileg kevesbe fertozott teruletek koze tartozik.

I I . A tclepiiles kozbiztonsag] helyzctc

Az ismcrtc valt biincselekmenyek szama viszonylag alacsony, 2010. evben 8. 2011. ev
Iblyaman 7, 2012 ev folyaman 5, 2013 evben szinten 5 biincselekmenyt jelentettek be, igy az
elozo evekhez kepest ez a szam stagnalast mutat.

A 2013-ban a hatosagunk tudomasara kovetkczo biincselekmenyek jutottak Kulsovat
tersegeben:

1. Egy kulsovati szemely leljelentest tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.01.30. napon
kulsovati otthonanak eltulajdonitotta 230.000 Ft keszpenzet. A lopasi kar 230.000 Ft. Az
iigyben mindcnre kiterjedo adatgvujtcs soran egy szinten kulsovati szemelyre kezdtimk el
gyanakodni aki rendszeresen latogatta sertett szcmelyt. A szemely a kihallgatasa soran
elismcrtc, hogy tobb alkalommal tulajdonitott egy nagyobb osszegu keszpcnzt a sertettoL A
szemely birosagi eljaras soran a sertettnek megteritette a karat.

2. Eljaras indult egy kulsovati szemely ellen kiskoru veszelyeztetese buneselekmeny
clkovetese miatt, aki 2013.04.05-en az esti orakban felesegevel agressziven visclkedett,
kiabalt, megszoritotta csuklojat, melynck szemtanuja volt gyermekuk is. Az tigyben
tavoltartast rendelt el a Papai Rcndorkapilanysag kesobb pedig a Papai Jarasbirosag is.



3. Eljaras indult cgy kiilsovati lakos ellcn aki 2013.06.17-en 08.00 ora korul i idobcn fenti
cimen levo csaladi ha/ban feltehetden tobb alkalommal megutotte telesegel, aki cnnek
kovetkezteben 8 napon ml gyogyulo orrcsonttdrest szenvedett. Sajnos az ugy biroi szakba
ncm jutott cK vnivcl a sertett az ugy folyaman vegig ferje partjat fogta es ncm tctt vallomast,
Annak ellenre sem, bogy jomagam is tobb alkalommal is felkerestem es elbeszelgettem a
sertettel,

4. Egy kiilsovati szemely feljelentest tett ferje (Nagy Janos) ellen, aki 2013. 07.13-an 22,00
ora koriili idobcn szovaltast kovetoen tobb aJkalommal, okollel arcon utotte, melynek
kovetkezteben 8 napon belul gyogyulo serulesei keletkeztek.

5. Szinten cgy kiilsovati lakos icljclentcst tett ismeretlen tettes cllcn, aki 2013.07.17. napon
eltulajdonitotta Kiilsovat, RaiTael uteai postahivatalbol penztarcajat. A penztarca erteke 3000
Ft, benne 55.000 Ft kcszpenz volt. A lopasi kar igy osszcsen 58.000 Ft.-ra rugott. A sertett az
ugyben elmondla, bogy amikor a penztarcajat a postahivatalban hagyta rajta kivul esak ket
szinten kiilsovati szemely tartozkodott. Ezen szemelyek kihallgatasa az ugyben rnegtortent
azonban mindegyikiak tagadta a cselekmeny elkovctesct kamerafelvetel pedig nem allt a
rendelkezesunkre igy a az elkoveto kiletet nem tudluk megallapitani.

A lelepiiles vagyon es kozbiztonsagi viszonya a fentiekre tekintettel jonak mondhato. Az 5
ismertte valt biincselekmeny tele a vagyon cllcni biincselekmeny volt.

A biincselekmenyek elkovetoinek felderiteseben sokat segitettek a kozseg lakosai, es az
onkormanyzat munkatarsai.

A kozteriileti jelenlet 2013. evben kedvezoen alakult, a KMB esoport tagjai lehetosegeikhez
merten igyekeztek minel tobbszor mcgjelenni a telepulesen.

Az idos szemelyek sereimere elkovetett biincselekmenyek megclozese es megakadalyozasa
eeljabol a kozsegben elo nyugclijas szemelyeket jomagam szolgalataim soran felkeresem,
melynek soran felhivom a flgyelmiiket a triikkos lopasokat elkoveto szemelyek modszereire,
mely igencsak valtozatos.
A hajlolt koru szemelyek jobban ki vannak teve az atutazo biinozoknek, csaloknak. szavaimat
mindig szivesen fogadjak, bar altalanossagban elmondhato, hogy tanacsaimat nem mindig
fogadjak meg, inert 6k mas korban nevelkedtek es meg mindig biznak az idegenek szavaiban.

A Marcalmenti fCorzeti megbizotti esoport teruleten levo telepiilesek onkormanyzatai
pcldaertcku osszefogasa nem csak a kapitanysag tobbi onkormanyzata reszere mutatott
kovctcndo peldat, hancm szomszedos kapitanysagok szamara is jo peldaval szolgall. A Papal
Rendorkapitanysagon mar osszesen negy szolgalati gepkocsi futasat biztositjak a videki
5nkormanyzatok.
A Marcalmenti K.MB csoportban dolgozo korzeti megbizottak ketto szolgalati gepkoesival
jarjak a teruletet, szolgalataik soran tobb alkalommal megjelennek akar a legtavolabbi
kozsegben is. Talan ennek is koszonhetoen, a videki, atutazo jcllegii buncselekmenyek
visszaszorultak, iti kell megernlltenem, hogy 2013. ev juniusaban Kontrat Karoly beliigyi
allarntitkar Ur kozbenjarasaval a nemesszaloki esoport a mar sokat futott, es folyamatosan
kisebb nagyobb muszaki problemaval kiiszkodo szolgalati gepkocsijat lecsereltek egy u j
jarmiire.



20] 3. evben a Vlarcalmenti korzcti meghizotti csoport illetekessegi tcruleten levo kozsegek
anyagi tamogatasa segitette a munkankat, igy a novelni tudtuk a kozteriileti jelenletet

Ez uton szeretnem mcgkoszonni a Kulsovati onkormanyzat elmult evekben adotl tamogatasat,
mellyel a kozteruleten toltott idol tudtuk fokozni, szolgalataink soran akar visszateroen
ellenorizni a telepiilest.

I I I . Igazgatasrendeszeti tevekenyseg

A kozsegben 2 szemely rendelkezik fegyvertartasi engedellyeK a tartasi korulmenyek eves
ellenorzese folyamatosan, idoaranyosan keriil vegrchajtasra, mely soran hianyossag nem
keriilt megailapitasra.
Vagyonvedelmi tevekenyseget a kozseg teruleten nem vegeznek.

A kozsegben kiemelt szabalysertest elkovetok szama elenyeszo. Az intezkedesek donto
tobbsegc a kisebb foku szabalysertesek szankcionalasa soran tortent.

IV. A kor/eti megbfzott tevekeny.sege

2013. evben 210 lot igazoltattam, 1 esetben tettem biinteto ieljelentest, 6 esetben tettem
szabalysertesi fcljelentest, 79 szemellyel szemben alkalmaztam hclyszini birsagot,
27 szemellyel szemben kezdemenyeztem kozigazgatasi eljarast a biztonsagi 6v hasznalatcinak
elmulasztasa, valamint sebesseg tullepes miatt. Szoigalatom ellatasa soran 5 szcmelyt
allitottam eld, 3 szemclyt fogtam el es 2 elovezetest hajtottam vegre.

Szolgalataim soran rendszercsen ellcnoriztem ,,Az egy iskola egy render" program keretcben
a Nemesszalokon levo altalanos iskolat, ahol sok kiilsovati gyermek is tanul, figyelemmel
kisertem az iskolaba tarto, valamint a hazafele tarto gyermekek kozlekedeset. A tanorak
kereteben balesct-megelozesi orakat tartottunk, melyek soran a balcsetmentes, biztonsagos
kozlekedesre proballuk a tanulok flgyelmet felhivni.

Bzen program kereteben megjelentiink a kiilsovati ovodaban is, ahol a kicsiknek egy
rogtonzott bemutato kereteben mutattuk be a rendorseg munkajat A visszajelzesek alapjan ez
nagyon tetszet a gyerekcknek.

Szinten a szolgalataink soran rendszeresen ellenoriztem a telepiilesen talalhalo
vendeglatohelyeket, boltokat es a postal, illctve a polgarmesteri hivatalt.

A fbkozott ellenorzesek alkalmaval is rendre megjelentunk a telepiilesen, mely soran, a
kozsegen athalado gepkocsikat ellenoriztuk. A fbkozott eilenorzcsck utvonala ugy lef t
kialakitva, hogy azok erintik a kozsegek teruletet, azokban a szomszedos korzeti megbizottak
is lattak el szolgalatot a telepiilesen a ,,HakV nevii fokozott ellenorzesek alkalmaval. ezze! is
novelve a kozsegekbcn a rendori jelenletet.

Szolgalatai soran rendszeresen vegzettiink 2013. evben is a telepiilesen kozlekedesbiztonsagi
ellenorzest. A helyi lakossag tapasztalataim szennt altaiaban jogkoveto, az enyhebb



mcgi teles ala eso szabalyserteseknel a figyelmeztetes szankcicX don to lobbscgben
elcgcndonek bizonyul.

Minden honapban szemelyescn kerestuk a lakossaggal a kapcsolatot, hogy megtudjuk niik
azok a problemak, amik megoldasahoz esetlegesen segitseget tudnank nyujtani, Tdrekedtiink
a lehetosegckhcz merten a lakossag megismeresere, veluk valo kapcsolatteremtesre, es a hetyi
problemak megismeresere.
A kozsegben eld idos szemelyeket havi rendszeresseggel felkerestiik, valamint a helyi
nyugdijas klubhan tartottunk tobb cloadast Elek Vcra r.alez. biinmegelozesi kicmclt tocloado
segitsegevel, melynek soran az idosek serelmere elkovetelt buneselekrnenyekroL valamint
azok megelozesi lehetosegeirol adtunk tajekoztatast.

A hclyi onkormanyzattal a kapcsolatom, mind pcdig a readorscg kapcsolata jonak
ertekelendo, kotcsonosen megadtuk egyinas szamara a sziikseges informaciokat. A kozseg
polgarmesterc, jegyzojc. cs a hivatal aikalmazottai is tobb esetben nyujtottak segitseget
munkarnhoz.

Az uj Ncmesszaloki korzeti megbizotti iroda elnyerte a kozsegbcn elok tetszesct,
szolgalalaink soran mar tobbszdr kerestek fel adminisztrativ munkam elvegzese soran.

A Robotzsaru vegpontok kialakitasa vegre revbe en, a technikai megoldas mar a kezunkben
van, igy az irasos tevekcnyseget a KMB irodaban el tudjuk vegezni, ezert mar nem kell a
Papal Rendorkapitanysagra naponta bejami, bar az irodan levo szarnitogepek mar elavultak,
ezert ezek cserejerc mar sziikseg lenne. Ezzel is novelni tudtuk a kozteruleti jelenletet, tobbct
tartozkodunk a KMB teriileten, fokozva a rendori jelenletet.

Az onkormanyzat vezetesenek keresere a kozsegben elo, es szorakozo fiatalokat rendszeresen
figyetemniel kisertuk szolgalataink soran, jogsertest az ellenorzesek soran nem tapasztaltunk.

V. Osszegzes - F6 fcladatok

Az elozo evekhez hasonloan az elkovetkezendokben is tevekenysegiink lo celja a
kozbiztonsag es a kozterulet rendjenek fenntartasajavitasa.

A kozsegben a rendori jclcnlet es szolgalat ellatasanak szervezesenel figyelembe vettiik es
tovabbra is figyelembe vesszuk a teriileten elkovetcsre keriilo buncselekmenyeket, ezek
jellemzoit.

A beszerzett infomiaeiok szerint toreksziink az elkovetesek szempontjabol jelcntos idoszak,
az ejszakai szolgalat idejenek novelesere, a buncselekmenyek megelozesenek,
megakadaiyozasanak erdekeben. A szolgalatok ellatasa soran ilgyelmet forditunk a kozseget
koriilvevo mezogazdasagi, erdo es egyeb kiilteruletek fokozottabb ellenorzesere is.

A kozlekedes biztonsagi helyzetet folyamatosan figyelemmel kiserjiik, a jogellenes
cselekmcnyeket elkoveto szemelyek lehetseges kisziirese erdekeben. Ugy gondolom, hogy
ezeknek a feladatoknak es vegrehajtasuknak is szerepe lehet abban, hogy a kozbiztonsag
helyzete tovabbra is megfelelo szinten maradjon.



Tis/Jclt Kepviselo Testiilct!

A jelcniegi helyzelet ligyelembe veve ugy gondolom, hogy a kozbiztonsag helyzete
kifcjezetten jonak mondhato. A szolgalat ellatasa soran jo kapcsolatot alakitottunk ki az
onkormanyzaital, a polgarmesterrel is aktiv a tclcfonos kapcsolat.

Tajckoztatom bcfejczesckcnt a Papal Rcndorkapitanysag vezetesc nevebcn meg cgyszer
szeretnem megkoszonni Onoknek az eddigi munkahoz nyujtott segitsegliket, tamogatasukat.
Ugy erzem, ezzel is kifejezesre jut. hogy az Onkormanyzat ftgyelemmcl kiseri a kapitanysag,
valamint a helyi rendorok tcvekenyseget, s amikor indokoit segiti is azt minden lole tclheto
eszkozzel.
Kcrem Oncikct velemenyczzek az itt teirtakat, velemenyiikkel, javaslataikkai jaruljanak hozza
ahhoz, hogy munkankat tovabbra is az Onok erdckeben, az Onok altal elvart szinvonalon
vegezhessiik.

Kereni, terjesszek elo eszreveteleiket, kcreseiket is, hogy a hclyi lakossag crdckcbcn
hatekonyabban tevekenykedhcssunk.

Papa, 2()14.januar 30.

r. zls.
korzeti megbizott

Lattam:

tSlop Tamas r. hdgy.
Alosztalvvezetd
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   Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 

Ügyrendi, Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

I. fejezet 

 

1./ Az Ügyrendi, Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

Az Ügyrendi, Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Ügyrendi Szabályzat) célja, hogy 

rögzítse a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogállását, adatait, 

szervezeti felépítését, az irányítók, vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, mindazon szervezeti és 

működési szabályokat, melyek megfelelő működését lehetővé teszik – ide nem értve a pénzügyi-gazdasági 

feladatok ellátásának részletes szabályait, melyeket a Hivatal Gazdasági szervezeti ügyrendje tartalmaz. 

 

 

2./ A Hivatal adatai, jogállása 

A Hivatal megnevezése: Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  

 

- székhelye: 9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.       

 - jogállása: Jogi személy 

 -  gazdálkodási jogköre : 

Önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv, amely saját adószámmal és bankszámlával bír, 

továbbá valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Költségvetése Nemesszalók Község 

Önkormányzata költségvetésének részét képezi. 

 

- számlavezető bankja, költségvetési számlaszáma: 

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nemesszalóki Fiókja 73600125-16209105                 

 - adóhatósági azonosítószáma: 15804910-1-19 

 - statisztikai számjele: 15804910.8511. 325.19  

 - telefon/telefax: 89/548-200, 89/342-642 

- alaptevékenységi szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

A Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
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016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos 

tevékenységek 

                                     

 - működési/illetékességi területe: Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Nemesszalók, és Vinár községek 

közigazgatási területe 

 

 - fenntartója Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Nemesszalók és Vinár községek önkormányzatai 

 

 - felügyeleti szerve: előzőekben felsorolt önkormányzatok 

    

 

3./ A Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 

A Hivatal törvényes működését a hatályos jogszabályokkal – ideértve a Hivatalt fenntartó 

önkormányzatok, valamint az együttműködési megállapodás alapján a kisebbségi önkormányzatok jogi 

normáit is – összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. 

 

3.1. Alapító okirat 
 

A Hivatalt Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Nemesszalók, és Vinár községek Önkormányzati 

Képviselő-testületei 2013. január 1-jén alapították.  

Az alapító okirat tartalmazza a Hivatal működésére vonatkozó legfontosabb adatokat.  

 

 

3.2. Egyéb dokumentumok 

 

A Hivatal működését meghatározó dokumentum az Ügyrendi Szabályzat, valamint azok mellékletét 

képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok munkaköri leírások. 

Az Ügyrendi Szabályzathoz az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 

  Számviteli politika  

 Számlarend 

 Eszközök és források értékelési szabályzata  

 Leltárkészítési és leltározási szabályzat   

 Pénzkezelési szabályzat   

  Bizonylati rend  és bizonylati album                

  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

 Belső ellenőrzési kézikönyv 

 FEUVE szabályzat 

 Közbeszerzési szabályzat 

  Közszolgálati szabályzat 
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  Közszolgálati adatvédelmi szabályzat    

  Gazdasági szervezeti ügyrend 

  Belső ellenőrzési szabályzat   

  Iratkezelési szabályzat      

 

II. fejezet 

A Hivatal feladatai 

1./ A Hivatal tevékenysége 

 

A Hivatal tevékenysége a képviselő-testületek, azok bizottságai, munkája eredményességének 

elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott  feladatokat, valamint szervező, végrehajtó, 

ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat.     

 

1.1. A képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban 
 

     A Hivatal 

     - szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati 

javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet, 

     - nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit 

     - szervezi a képviselő-testület rendelkezése végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését 

     - ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

       adminisztrációs feladatokat. 

 

1.2. A képviselő-testületek bizottsága működésével kapcsolatban 
 

      A Hivatal 

     - biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket 

     - szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat,  

       - tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint      szakmailag 

véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot. 

 

 

1.3. A képviselő munkájával kapcsolatban 
 

     A Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében 

     - elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását 

     - köteles a képviselőt a teljes munkaidőben fogadni és részére a szükséges  

       felvilágosítást megadni,  illetve intézkedni 

     - közreműködik a képviselő tájékoztatásának megszervezésében. 

 

1.4. A polgármester munkájával kapcsolatban 
 

 A Hivatal  

     - döntést készít elő, szervezi a végrehajtást 

     - segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet. 
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1.5. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban 
 

A Hivatal részt vesz az önkormányzatok által fenntartott intézményekkel, társulásokkal kapcsolatos 

- szervezési, irányítási,  

- ellenőrzési feladatok ellátásában,  

- szakmai segítő tevékenységet folytat. 

      

1.6. A Hivatal pénzügyi, gazdálkodási feladatai 
 

A Hivatal a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok 

körében ellátja: 

     

     - az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását 

     - a beruházás, felújítás, előkészítését, lebonyolítását 

     - a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám és bérgazdálkodást, intézményi 

        pénzellátást 

     - a költségvetési intézmények ellenőrzését 

     - a számítástechnikai informatikai rendszer kezelését. 

     - a települési önkormányzatok gazdálkodásával, ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb 

vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat. 

 

1.7. A Hivatal kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 
 

A Hivatal és a jegyző ellátja a települési és a kisebbségi önkormányzatok között  létrejött 

“Együttműködési megállapodás”-ok rendelkezései alapján reá háruló     feladatokat a kisebbségi 

önkormányzatok tekintetében is. 

 

 

1.8. A Hivatal egyéb feladatai 
 

A Hivatal közreműködik az igazgatás szakmai korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati 

Hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 

       

A Hivatal működéstechnikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattározást. 

 

 

                                                             III. fejezet 

                                            A Hivatal szervezeti felépítése 

1./ A Hivatal szervezete 

A Hivatalt az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntésével kinevezett 

jegyző vezeti. 

Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. 

A jegyző esetében az egyéb munkáltatói jogokat Nemesszalók község Polgármestere együttesen 

gyakorolja. 

 

A jegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel, és jutalmazza a Hivatal dolgozóit. 

 

A jegyzőt távollétében (akadályoztatása esetén) Szuhné Szabó Magdolna vezető főtanácsos helyettesíti.  
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A Hivatalban érdemi ügyintézőként csak olyan személy dolgozhat, aki a közszolgálati jogviszonya 

betöltéséhez megkívánt képesítési feltételekkel rendelkezik, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 

törvényben foglaltak szerint. 

 

A Hivatal dolgozóinak létszáma: 

a) szakmai létszám: 

- 1 fő jegyző 

- 8 fő köztisztviselő  

összesen: 9 fő 

ebből: 

- 6 fő Nemesszalók székhelyen 

- 1 fő Külsővat kirendeltségen 

- 2 fő Mihályháza kirendeltségen 

 

2./ A Hivatali munkakörök kialakítása  

A Hivatali munkakörök megnevezése a munkakörben ellátandó legjellemzőbb, legnagyobb részt képviselő 

feladattípushoz kapcsolódik 

 

Az egyes köztisztviselők részletes munkakörét munkaköri leírások tartalmazzák.  

 

IV. fejezet 

 

A Hivatal működésének főbb szabályai 

 

 

1./ A Hivatal munkavégzéssel kapcsolatos egyes szabályai  

 

A munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat részletesen a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati 

rendeletek és a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 

 

1.1. A köztisztviselői jogviszony 

 

A Hivatal köztisztviselői  a munkaköri leírásokban foglaltak szerint végzik munkájukat. 

A munkaköri leírást a jegyző a köztisztviselő kinevezésekor köteles írásban kiadni.  

A munkaköri leírás átvételét a köztisztviselő aláírásával igazolja. 

A Hivatal feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. 

 

1.2. A köztisztviselői vagyonnyilatkozat 

 

A köztisztviselői vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők körét a települési 

önkormányzatok SZMSZ-éről szóló rendeletek, továbbá a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

határozza meg. 

 

1.3. A köztisztviselők díjazása 
 

A köztisztviselők díjazására, a rendszeres személyi juttatásokra (alapilletmény, illetménypótlékok), a nem 

rendszeres személyi juttatásokra (jutalom, megbízási díj), a különböző egyéb juttatásokra (jubileumi 
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jutalom, étkezési hozzájárulás, a munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlet, a családalapítási 

támogatás, az illetményelőleg, a tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás) 

vonatkozó szabályokat a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a 

szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet, és az annak felhatalmazása alapján 

megalkotott Közszolgálati Szabályzat határozza meg. 

 

1.4. Képzettségi pótlék 

Képzettségi pótlék illeti meg azt a gazdálkodási előadói munkakört betöltő középiskolai végzettséggel 

rendelkező köztisztviselőt, aki mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. (Ktv. 48/A.§. (3), (4) 

bekezdés) 

 

 

1.5. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
 

A munkavégzés teljesítése a jegyző által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a 

kinevezési okmányban vagy a munkaszerződésben leírtak szerint történik. 

 

A köztisztviselő köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és 

amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A 

köztisztviselő  munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a jegyző utasításainak, valamint 

a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható 

felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra 

kerülése a Hivatal vagy az önkormányzatok érdekeit sértené. 

A Hivatalnál hivatali titoknak minősülnek a következők: a köztisztviselők személyes adatvédelmével, 

bérezésével kapcsolatos adatok, valamint a jogszabályok által meghatározott adatok, iratok köre. 

 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A Hivatal valamennyi köztisztviselője köteles a 

tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől 

engedélyt nem kap. 

 

 

1.6. A munkarend 

 

A Hivatal munkarendje, a heti 40 órás munkaidő napi megoszlása: 

     Hétfőtől csütörtökig          7.30 órától       16 óráig,  

     Pénteken                            7.30 órától       13,30 óráig. 

A köztisztviselő részére a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc munkaközi 

szünetet kell biztosítani.  

A munkaközi szünetet 11.30 órától 13.00 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni. Az egyes 

köztisztviselők munkaközi szünetét úgy kell ütemezni, hogy az a Hivatal működésében fennakadást ne 

eredményezzen. 
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1.7. Az ügyfélfogadás rendje: 
 

A jegyző ügyfélfogadási ideje 

 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Nemesszalók 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-9.00 

12.00-16.00 

10.30-14.00 7.30-13.30 

Külsővat    14.00-16.00  

Marcalgergelyi    10.00-12.00   

Mihályháza    7.30-10.30  

Vinár    9.00-10.00   

 

     

1.8. Értekezletek 

A jegyző a Hivatal köztisztviselői számára szükség szerint tart munkaértekezletet. 

 

1.9. Egyéb szabályok  
 

Telefonhasználat 
 

A Hivatalban mobil telefon használatára munkakörével összefüggésben a jegyző jogosult.  

 

Fénymásolás 

A Hivatalban a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történik. 

     

Dokumentumok kiadásának szabályai 

A Hivatali dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak a jegyző engedélyével 

történhet. 

 

Saját gépkocsi használata 

 

A jegyzőnek tisztségéből adódó feladatai ellátásához gépjárművének használata szükséges.  

A jegyző a Hivatal dolgozói számára előzetesen engedélyezheti saját gépjármű használatát. 

      

A saját gépjármű használatának költségtérítését a vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

figyelembevételével kell megállapítani, a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság, jogszabály 

szerint igazolás nélkül elszámolható üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, az APEH által közzétett 

üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével.   

 

 

2./ Kártérítési kötelezettség 
 

A köztisztviselő köztisztviselői jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  

Szándékos károkozás esetén a köztisztviselő a teljes kárt köteles megtéríteni. 

A köztisztviselő vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan 

őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át 
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A pénztárost, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz vagy árukészlet 

tekintetében.   

Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból 

keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. A 

leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött köztisztviselő vétkességére tekintet nélkül 

felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a 

bekövetkezett hiány esetén pedig illetményük arányában felelnek.  

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 

meghatározásánál a Ktv. valamint a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadóak. 

 

3./ Anyagi felelősség 

 

A Hivatal a köztisztviselő ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett 

kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló 

helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

 

A köztisztviselő a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 

értékeket csak a jegyző engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. írógép, 

számítógép és tartozékai stb.) 

 

A Hivatal valamennyi köztisztviselője felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

 

 

4./ A Hivatal belső és külső kapcsolattartásának rendje 

 

4.1. A belső kapcsolattartás 
 

A Hivatal feladatainak hatékony ellátása érdekében a köztisztviselők egymással szoros munkakapcsolatot 

tartanak. 

 

Az együttműködés során minden olyan intézkedésnél, amelyik másik köztisztviselő működési területét 

érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a napi munkamegbeszélések, különböző értekezletek, fórumok, 

stb. 

 

4.2. A külső kapcsolattartás 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a Hivatal szakmai szervezetekkel, intézményekkel, 

gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 

 

5.3. Kapcsolattartás a sajtóval 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül. 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

- Az önkormányzatokat érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a 

polgármester vagy az általa esetenként megbízott személy, a Hivatalt érintő kérdésekben a 
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tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a jegyző vagy az általa esetenként megbízott személy 

jogosult.  

- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 

konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a 

tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre, valamint az önkormányzatok, a Hivatal jó hírnevére és érdekeire. 

- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala az önkormányzatok, a Hivatal tevékenységében zavart, az 

önkormányzatoknak, a Hivatalnak anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan 

kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 

megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 

tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 

 

5./ A Hivatal ügyiratkezelése 

 

A Hivatalban az ügyiratok kezelése központi rendszerben történik. 

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a jegyző felelős. 

Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 

 

 

6./ A képviselet 

A képviselet ellátása: 

A Hivatalt a jegyző, illetve felhatalmazása alapján a Hivatal köztisztviselője jogosult képviselni. 

 

7./ Bélyegzők használata, kezelése 
 

A Hivatal hivatalos bélyegzője a Hivatal nevével  és a magyar címerrel ellátott körbélyegző. A bélyegző 

használatára hatásköreinek gyakorlása során a jegyző saját személyében jogosult, távolléte esetén a 

kiadmányozási jog gyakorlására az igazgatási területen az igazgatási ügyintézők, gazdálkodási-számviteli 

területen a gazdálkodási-számviteli ügyintézők jogosultak. A jegyző kiadmányozási jogát (és a 

körbélyegző használatának jogát) írásban  meghatározott terjedelemben és időtartamra - a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően - átruházhatja. 

 

Önálló kiadmányozási joggal rendelkeznek az anyakönyvvezetők az anyakönyvvel kapcsolatos 

ügyintézés, nyilvántartás stb. során.  

 

Valamennyi cégszerű aláírásnál körbélyegzőt kell használni.  

A Hivatalban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő 

személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 

 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.  

 

 

8./A Hivatal gazdálkodásának rendje 
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A Hivatal gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a Hivatal 

kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok 

és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – a jegyző feladata. 

 

A települési és a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával, valamint megállapodás alapján a 

Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás és a Marcal-menti Ivóvízminőség Javító 

Önkormányzati Társulás költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, az összefüggő feladatok ellátása 

–  a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – a Hivatal feladata. 

 

A gazdálkodási feladatokat a Gazdasági Szervezeti Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 

 

 

8.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 

A gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az I. fejezet 3.2. pontjában felsorolt belső 

szabályzatok határozzák meg részletesen. 

 

 

8.2. Bankszámlák feletti rendelkezés 

 

e.) A Hivatal bankszámlája 

 

 

Hitelintézet megnevezése Számla megnevezése Számla száma 

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 

 Takarékszövetkezet 

      Folyószámla 73600125-16209105                 

 

 

A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a jegyző jelöli ki – ide nem értve a települési 

önkormányzatoknál a polgármestert, a kisebbségi önkormányzatok esetében az elnököt. Nevüket és 

aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez.  

A bankszámla aláírás-bejelentő kartonjának egy másolati példányát Szuhné Szabó Magdolna 

köztisztviselő köteles őrizni. 

 

8.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a települési önkormányzatoknál a 

polgármester, a kisebbségi önkormányzatoknál az elnök, a Hivatalban a jegyző határozza meg. 

 

Ennek részletes szabályai a Gazdasági Szervezeti Ügyrendben találhatók. 

 

8.4. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele 

 

A Külsővati, Marcalgergelyi, Mihályháza-i, Nemesszalóki, Vinári önkormányzatok és a Hivatal nem 

alanyai az ÁFA törvénynek. A Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda és a Marcal-menti Ivóvízminőség 

Javító Önkormányzati Társulás alanya az ÁFA törvénynek. 
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9./ Belső ellenőrzés 

 
A települési és a kisebbségi önkormányzatok belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének 

kialakításáért a polgármesterek, illetőleg az elnökök, a Hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért, 

rendszerének kialakításáért a jegyző a felelős.  

 

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a 

        -   a szakmai tevékenységgel összefüggő és  

        -   a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

 

A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.  

 

Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 

az ellenőrzés formáját, 

az ellenőrzési területeket, 

az ellenőrzés főbb szempontjait, 

az ellenőrzött időszak meghatározását, 

az ellenőrzést végző(k) megnevezését, 

az ellenőrzés befejezésének időpontját, 

az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. 

 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni. 

 

Az ellenőrzések tapasztalatait a belső ellenőrzés megszervezéséért felelős személyek folyamatosan 

értékelik és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszik, illetve kezdeményezik. 

 

Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, dolgozóit a 

polgármesterek, ill. a Hivatal tekintetében a jegyző tájékoztatja. 

 

 

10./ FEUVE (A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata) 

 

A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a 

Hivatal, vagy a települési, illetve a kisebbségi önkormányzat érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 

előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

gazdálkodás követelményeit. 

 

 

11./ Óvó, védő előírások 

 

A települési önkormányzatok, a Hivatal minden köztisztviselőjének alapvető feladatai közé tartozik, hogy 

az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye 

esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

                                                         dr. Szabadics Zsuzsanna 

          jegyző 
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