
 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

________________________________________________________________ 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Megnevezése:  Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata  

Székhely:  Dunaszentgyörgy   

Posta cím:  7135, Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.  

Telefon:  Tel: 75/536-113 /020/  

Fax:  Fax.: 75/536-113 

Honlap:  www.dunaszentgyorgy.hu 

ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei:  

Tel: 75/536-113 /020/ 

 

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, 

az egyes szervezeti egységek feladatai 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal   

Dunaszentgyörgyi székhelye 

Dr. Nagy Attila  Jegyző 

Májik Katalin Titkársági ügyintéző 

Kovács Márta  Szociális és anyakönyvi ügyintéző  

Széperdei Csabáné  Pénzügyi ügyintéző  

Ürmösy Sándorné Gazdálkodási ügyintéző 

Katz Tímea Gazdálkodási ügyintéző 

Vörös-Dezső Zsuzsanna Adóügyi ügyintéző 

 

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek 

neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím 

Dunaszentgyörgy  

Község Önkormányzata 

Vezetőjének 

neve:  
Hencze Sándor 

Beosztása:  Polgármester   

Telefonszáma 75/536-113 

Faxszáma:  75/536-113 

Elektronikus 

levélcíme:  
polgarmesterdsztgy@tolna.net 

Dunaszentgyörgyi 

Közös Önkormányzati 

Hivatal   

Vezetőjének 

neve:  
Dr. Nagy Attila   

Beosztása:  jegyző  

Telefonszáma 75/536-113 

Faxszáma:  75/536-113 

Elektronikus 

levélcíme:  
jegyzodsztgy@tolna.net, 

 

 

http://www.dunaszentgyorgy.hu/
mailto:polgarmesterdsztgy@tolna.net
mailto:jegyzodsztgy@tolna.net


 

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal  

Dr. Nagy Attila jegyző 

Ügyfélfogadási idő:  

hétfő:    8 – 15,30. óráig 

Kedd     8 – 12,00. óráig 

Csütörtök: 12,30 – 15,30. óráig 

Péntek    8 – 12,00. óráig 

 

Polgármester ügyfélfogadási ideje:  Csütörtök: 08.00 -12.00. óráig  

Jegyző ügyfélfogadási ideje:  
kedd: 800 órától 1200 óráig 

 

A hivatal általános munkarendje:  

hétfőtől csütörtökig: 730 órától 1600 

óráig 

pénteken: 730 órától 1330 óráig  

 

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, 

elérhetősége 

A képviselő-testület létszáma:  7 fő 

A képviselő-testület összetétele: 1 fő polgármester és 6 fő képviselő 

A képviselő-testület tagjainak neve: Beosztása: Elérhetősége: 

Taricskó István  alpolgármester 75/536-113 

Gödör József képviselő 75/536-113 

Gyöngyösi Ferenc képviselő 75/536-113 

Hajdú László képviselő 75/536-113 

Horváth István  képviselő 75/536-113 

Széperdei Csaba képviselő 75/536-113 

 

 

 
1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 

meghatározott adatai 

Dunaszentgyörgyi Óvoda Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

Hivatal   

Székhely: 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 

26. 
Székhely: 7135, Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90 

Levelezési cím: 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb 

u. 26. 
Levelezési cím: 7135, Dunaszentgyörgy, Rákóczi 

u. 90. 

Telefon, fax: 75/536-010 Telefon, fax: 75/536-113 /020/ 

Email: dsztgyovoda@gmail.com Email: phivdsztgy@tolna.net 
Honlap: www.dunaszentgyorgy.hu Honlap: www.dunaszentgyorgy.hu 

 

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő 

gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, 

képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 

7030 Paks, Kölesdi út 46. 

36.00 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

Ügyvezető: Csapó Sándor ügyvezető igazgató 

0,3% 
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1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, 

kezelő szervének tagjai 

„Dunaszentgyörgyi” Kulturális- és Sportalapítvány 

7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90. 

Alapító Okirat száma:  14/1990. (XI. 20.)sz. határozata, Tolna Megyei Bíróság nyilv. száma: 25/1991. 

szám 

Rácz József elnök, Kulcsárné Kiss Csilla titkár, Gyöngyösi Ferenc tag, Szabóné Oláh Gyöngyi tag, 

Bódis Árpád tag 

 

 

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési 

szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv 

alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely:  7135, Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.  

Alapító határozat: 109/2012. (XII. 11.) számú határozat  

Vezetője: Dr. Nagy Attila jegyző  

Honlap: www.dunaszentgyorgy.hu 

Alapító Okirata 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Németkér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása  alapján,  az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 

megfelelően az alábbi Alapító Okiratot adják ki: 

 

A költségvetési szerv 

 

1. Neve: 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal  

  

2. Székhelye: 

7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90 

 

3. Telephelyei címe: 

 Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Németkéri Kirendeltsége 

7039. Németkér, Rákóczi u. 2. sz. 

 Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Gerjeni Kirendeltsége 

7134. Gerjen, Béke tér 1. sz. 

 

4. Közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában.  

4.1. Alaptevékenysége: 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen települések vonatkozásában. a 

közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 

közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.  

Németkér és Gerjen településeken a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 

pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.  

 

4. Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  



 

 

5. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841173 Statisztikai tevékenység 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 

6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

8. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  

Dunaszentgyörgy, Németkér és Gerjen községek közigazgatási területén ellátja a 

jogszabályokban a hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási, önkormányzati 

hatósági és egyéb ügyeket.  

 

9. Irányító szerv/einek/ neve. székhelye:  

- Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90 

9.1. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv/ek/ neve. székhelye:  

- Németkér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7039. Németkér, Rákóczi u. 2. sz. 

- Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7134. Gerjen, Béke tér 1. sz.  

 

10. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

11. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye: 

 Dunaszentgyörgy-Németkér-Gerjen Körjegyzőség  

7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90 

 

12. A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző. A jegyző 

kinevezése a Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.  

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

jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-

arányos, többségi döntése szükséges.  

 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Ktv. szerinti közszolgálati 

jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai 

alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak.  

 

14. Átmeneti rendelkezések: 

A Mötv. 146/C.§ (2) bekezdése alapján a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 

alkotó önkormányzatok polgármesterei a Mötv. 83.§ b) pontjának megfelelő alkalmazásával 

megállapodnak, hogy a megszűnő körjegyzőség jegyzőjét a létrejövő közös önkormányzati 

hivatal jegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatják.  

 

A Mötv. 146/C.§ (3) bekezdése alapján a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője - a Mötv.-ben meghatározottak figyelembe vételével - a megszűnő körjegyzőségben 

közszolgálati jogviszonyban állókat a közös önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.   

 



15. Záradék: 

Az Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Dunaszentgyörgy-

Németkér-Gerjen Körjegyzőség 2009. november 27. napján kelt egységes szerkezetű Alapító 

Okirata hatályát veszti. 

Jelen Alapító Okirat hatályba lépése értelmében a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. január 1. napjával jön létre és azzal a nappal kezdi meg működését.  

Az Alapító Okiratot  

- Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2012. (XII. 11.)  

számú képviselő-testületi határozatával  

- Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2012. (XII.10.) számú 

képviselő-testületi határozatával  

- Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2012. (XII.10.) számú képviselő-

testületi határozatával  

hagyta jóvá. 

Dunaszentgyörgyi Óvoda 

Székhely:  7135, Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 26. 

Vezetője: Mónos Sándorné  

Honlap: www.dunaszentgyorgy.hu 

Alapító határozat: 107/2012. (XII. 11.) számú határozat  

Alapító Okirata: 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

Költségvetési szerv neve: Dunaszentgyörgyi Óvoda 

 

Székhelye:  7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 26. 
 

Telephelye: 7135 Dunaszentgyörgy, Óvoda u. 58. 

 

Közfeladata: 

Óvodai nevelés, 

Egyenlő bánásmód érvényesítése 

 

4.1.  Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

Óvodai nevelés, 

Egyenlő bánásmód érvényesítése 

a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi gyermekkel nem 

foglalkoztathatók együtt, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése (beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 

minősül sajátos nevelési igényűnek.) 

 
Az intézmény típusa: óvoda 

 

Irányító szerv neve, székhelye: 



Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90. 

Fenntartó neve és címe: 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90. 

Felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90. 

Működési köre: Dunaszentgyörgy község közigazgatási területe 

 

Gazdálkodási besorolása:      önállóan működő 

 (Pénzügyi, gazdasági feladatait a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.) 

 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje : 

Az intézmény vezetőjét Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról 

szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, 

melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 

megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
Alaptevékenysége:  

 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

-Napközi otthonos óvodai ellátás, 

-A gyermek óvodai nevelése hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig 

tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő óvodai nevelési tevékenység, 

-Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése, 

-Hátrányos helyzetű gyermekek ellátása, képesség kibontakoztató, integrációs 

felkészítés, 

-Az óvodai nevelés olyan módon történő megszervezése, hogy az óvoda a 

szülői igények szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak, 

-Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a 

közoktatási törvényben maghatározottak szerint, 

-Logopédiai feladatok ellátása, 

851012 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd 

-Logopédiai feladatok ellátása, 



562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az  intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő. 

    

Államháztartási szakágazati besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  

- 773/5. helyrajzi számú, természetben a 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb u. 26. szám alatti  

- 10. helyrajzi számú, természetben a 7135 Dunaszentgyörgy, Óvoda u. 58. szám alatti, 

az Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlanok használata.  

Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár 

szerint.  /A leltár szerinti ingóvagyon: Lásd a települési önkormányzatok érték szerinti és a mennyiségi 

nyilvántartásai alapján./ 

 

Vagyon feletti rendelkezési jog:  

Az intézmény ingatlanvagyona feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testületet, mint fenntartót 

illeti meg, egyéb vagyon tekintetében pedig az óvoda vezetője jogosult a rendelkezésre az intézmény 

és a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal között kötött külön megállapodásban foglaltak 

szerint. 

 

Jelen alapító okirat – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 

állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdés rendelkezésének 

megfelelően - 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Csapó Vilmos Óvoda és Általános 

Iskola 2011. március 3-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2012. /XII. 

11./ számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, 

valamint a főszerkesztő neve 

Szentgyörgyi Hírhozó 

Főszerkesztő: Böczné Sólya Emma, szerkesztők: Molnár Gyuláné, Gyöngyösiné Nyul Petra. 

Felelős kiadó: Hencze Sándor polgármester 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F.u. 90. 

 

 

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban 

meghatározott adatai 

Megnevezése:  Tolna Megyei Kormányhivatal 

Székhely:  7101 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

Levelezési cím:  7101 Szekszárd, Pf.: 136. 

Telefon:  06 (74) 501-200 

Fax:  06 (74) 501-224 

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna 

ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei:  

Telefon: (74) 501-200, (74) 529-871 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.30, Péntek: 8.00 - 14.00 

 

 

 



 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, 

a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

 
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (IV. 2.) rendelete az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2007. (IV. 2.) rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

/a módosításokkal egységes szerkezetben/ 

 
Dunaszentgyörgy község képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

(továbbiakban Ötv.) 10. §. (1) bekezdésének b/ pontjában biztosított hatáskörében eljárva az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A települési Önkormányzat  

 

1. §. 

 

(1) Dunaszentgyörgy település önkormányzatának elnevezése:  

             Dunaszentgyörgy község Önkormányzata. 

 

(2) A képviselőtestület hivatala:  

            Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal    

Dunaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 90. szám.1 

 

(3) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 

a/ Az önkormányzat címere:  

A barokk címerpajzs vízszintes felezőjében vízszintes ezüst pólya. A felső mezőben függőleges 

vágásban két részre osztott a címerpajzs. A bal felső mezőben /heraldikai jobb oldal/ vörös-fehér 

Árpádsráfozás, jobb felső negyedben  /heraldikai bal oldal/ két lábon álló  

arany oroszlán, vörös mezőben. Jobb karjában jogart tart, és jobb hátsó lába a címer közepén 

elhelyezkedő boglárpajzson nyugszik. A címer alsó részében kék mezőben zöld hármas halom, mely 

felett bal oldalon /heraldikai jobb oldal/ sárga szőlőfürt, zöld levéllel,                    jobb oldalon 

/heraldikai bal oldal/  hármas sárga búzakalász. A barokk címerpajzs közepén szív alakú csücskös 

boglárpajzs, arany kontúrozással, a boglárpajzsban fehér alapon arany színű sárkányölő Szent 

György. A barokk címerpajzs két oldalán úgynevezett címerfoszladék, barokk ornamens. A bal oldali 

foszladék színe kék-arany, a jobb oldalié vörös-ezüst.                    A címerpajzs felett oromdísz: arany 

színű korona. 

b/  Az önkormányzat zászlaja: 

Dunaszentgyörgy község zászlajának alapszíne világoskék. A zászló jobb alsó és bal felső sarkában a 

zászlószélesség egyharmad részétől 45 fokos szögben fehér csík van. A zászló közepén 

Dunaszentgyörgy község címere látható. A zászló alsó szélét fehér színű rojt díszíti.  

 

                                                      
1 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100020.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100020.TV
../Közadat/Elektronikus%20inform/SZMSZ-%202010.%20okt.%20egységes%20szerk..DOC
../Közadat/Elektronikus%20inform/SZMSZ-%202010.%20okt.%20egységes%20szerk..DOC


(4) A képviselőtestület a címer és a zászló használatát külön Önkormányzati rendeletben 

szabályozza. 

 

2. §. 

 

(1) A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok /választópolgárok/ 

közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselők útján, és 

a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. 

(Ötv. 5. §.) 

 

(2) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet 

illetik meg. A képviselőtestületet a polgármester képviseli. (Ötv. 9. §. /1/ bek.) 

 

(3) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselőtestülete - annak felhatalmazására a 

bizottsága, a polgármester - és a helyi népszavazás hozhat. 

 

(4) Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület és szervei: a polgármester, a képviselőtestület 

bizottságai, a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal2 látják el. (Ötv. 9. §. /2/ bek.)  

 

Az önkormányzat feladata és hatásköre  

 

3.§. 

 

 (1) Az önkormányzat végrehajtja a törvény által a számára kötelezően előírt feladatokat, illetőleg 

biztosítja ezek végrehajtásának feltételeit. 

     

(2) Az önkormányzat gondoskodik a helyi közszolgáltatások megszervezéséről. E körben feladata 

különösen  (az Ötv. és 1991. évi XX. tv. szerint):  

a/ településfejlesztési, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,  

b/ lakás- és telekgazdálkodás,  

c/ a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása,  

d/ a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, a településtisztaság és a közterületek fenntartásának 

biztosítása,  

e/ a helyi közutak fenntartása és a temető fenntartásában való közreműködés, 

f/ közvilágítás biztosítása,  

g/ gondoskodás a helyi tűzvédelemről,  

h/ közreműködés a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában,  

i/ közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában,            

j/ gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, szociális ellátásról,  

k/ közművelődési tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek 

elősegítése 

l/ a cigány etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,  

m/ a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együttműködés e 

közösségekkel,  

n/ saját pénzügyi gazdálkodásának - költségvetésének - meghatározása,  

o/ intézmény alapítása, megszüntetése, társulás létrehozása,  

p/ rendeletalkotás,  

r/ szervezetének kialakítása, működésének meghatározása,  

s/ helyi népszavazás kiírása, közmeghallgatás kitűzése, 

t/ közterület elnevezése, emlékműállítás, 

v/ pályázatok beadása a település fejlődésének érdekében. 

 

(3) A képviselőtestület egyes hatásköreit a polgármesterre és bizottságaira átruházhatja.  

 

A képviselőtestület  

 

4. §. 

 

(1) A megválasztott képviselőtestület tagjainak száma: 6 fő.3 

                                                      
2 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



(2) A megválasztott polgármester a képviselőtestület tagja. (Ötv. 31. §. /2/ bek.) 

 

A képviselőtestület ülései 

 

5. §. 

 

(1) A képviselőtestület üléseit a polgármester - az ülés elnöke - hívja össze. (Ötv. 12. §. /2/ bek.) 

 

(2) A polgármester távollétében feladatait az alpolgármester látja el. 

 

(3) A polgármester és alpolgármester egyidejű távolléte, illetve tartós akadályoztatása esetén a 

képviselőtestület ülésének összehívásáról és az ülés levezetéséről a legidősebb képviselő 

gondoskodik.  

 

6. §. 

 

(1) A képviselőtestület évente legalább hat ülést tart. (Ötv. 12. §. /1/ bek.) 

 

(2) Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének (3 képviselő) vagy a 

képviselőtestület bizottságainak indítványára. (Ötv. 12.§. /1/ bek.)  

 

 

7. §. 

 

A képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:  

- az országgyűlési képviselő,  

- jegyző,  

- az egyes napirendi pontok tárgyalásában érintett személyek, szervezetek képviselői, meghívásuk 

esetén. 

- a bizottságok külső tagjai azon napirendi pontok tárgyalásánál, amelyet a bizottság terjesztett      elő, 

véleményezett vagy ellenőrzött. 

   

8. §. 

 

(1) Az ülések összehívása írásos meghívóval történik. Kivételt képeznek ez alól a sürgősen 

megtartandó rendkívüli ülések, melyek összehívása telefonon vagy futár útján is történhet.  

 

(2) Az ülések meghívóit a képviselők és érdekeltek részére az ülés előtt öt nappal kézbesíteni kell. 

 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés tervezett napirendjét, előadók nevét, meghívottak nevét, 

mellékelve az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásban rögzített előterjesztéseket.  

 

(4) Az ülések időpontjáról és a megtárgyalandó napirendi pontokról - kivéve a rendkívüli üléseket - a lakosságot 

hangos bemondón keresztül, a faluházban, valamint a boltok, és a posta előtt kihelyezett hirdetőtáblákon 

értesíteni kell. 4 

 

9. §.5 

 

(1) A képviselő-testület ülése - a zárt ülés kivételével - nyilvános.  

(2) A képviselő-testület:  

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;, 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti 

érdekét sértené. 

                                                                                                                                                                      
3 Módosította a 9/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a 

4 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

5 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 1.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 



(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai,a jegyző, továbbá meghívása esetén a közös önkormányzati hivatal 

ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt 

nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet 

előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. 

 

 

A képviselőtestületi ülések napirendje 

 

10.§. 

 

 (1)  A képviselő-testületi ülések főbb napirendi pontjait az üléseket megelőzően össze kell állítani.                 

          

(2) Az előre tervezhető ügyek megtárgyalására munkaterv készíthető. 

     

(3) A képviselő-testületi ülések főbb napirendi pontjaira javaslatot tehetnek: a képviselők, a 

polgármester, a bizottsági tagok, a jegyző, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint a lakosság 

megbízottjai.  

11.§. 

 

(1) A képviselő-testületi ülések fő napirendi pontjai tárgyalásának alapját az írásos előterjesztések 

képezik. Ezekben a tárgyalandó téma olyan mélységű elemzését kell adni, amelyből az előterjesztői 

indítványok okai, és a jogszabályi vonatkozások kitűnnek.  

 

(2) A határozathozatal megkönnyítése érdekében az előterjesztés tartalmazhatja az elfogadásra 

javasolt határozat/ok/ szövegét is.  

 

(3) Külön felkészülést nem igénylő témák - sürgős döntést kívánó ügyek – a képviselőtestületi ülésen 

szóban is előterjeszthetők.  

 

(4) Valamely ügy megtárgyalását indítványozhatja a polgármester, bármely képviselő, bizottságok és 

a jegyző.  

 

(5) Az indítvány elfogadásáról a képviselőtestület vita nélkül dönt.  

 

 

A képviselőtestületi ülés levezetése  

 

12. §. 

 

(1) Az ülés kezdetén a polgármester megállapítja az ülés határozatképességét, felsorolja az előzetes 

bejelentés alapján, illetve enélkül távol lévő képviselőket, majd határozatképesség esetén megnyitja az 

ülést.  

 

(2) A képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele 

(polgármesterrel együtt négy képviselő) jelen van.6 

 

(3) A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, ismerteti az esetleges sürgősségi 

indítványokat. A napirend elfogadásáról a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 

(4) A polgármester az ülésen ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót határozat formájában fogadja el a képviselő-testület.7  

 

(5) A polgármester a napirendi pontok sorrendjében levezeti az előterjesztések megtárgyalását. 

 

(6) Először a napirendi pont előterjesztőjének ad lehetőséget a szóbeli kiegészítésre, ezt követően 

kerülhet sor a hozzászólásokra, és a téma megvitatására. 

 

                                                      
6 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 

7 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 



(7) Az ülésen a hozzászólóknak a tárgytól eltérniük nem szabad. Erre szükség esetén a 

polgármesternek a hozzászólót figyelmeztetni kell.  

 

(8) A vita során a polgármester a hozzászólókat jelentkezésük sorrendjében szólítja.  

 

(9) A jegyzőt soron kívüli hozzászólási jog illeti meg, ha az törvényességgel kapcsolatos észrevétel 

közlésére irányul.  

 

(10) A vita lezárását a polgármester vagy bármelyik képviselő indítványozhatja, melyről a 

képviselőtestület vita nélkül határoz.  

 

(11) A határozathozatal előtt a polgármester szót ad az előterjesztőnek, majd összefoglalja a vitát.  

 

(12) A polgármester pozitív döntésre vonatkozó indítványt tesz a megfogalmazott határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

 

Határozathozatal  

 

13. §. 

 

(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.  

(2) A képviselő-testület a 9.§ (2) bekezdésében foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat. A titkos szavazást 

bármely képviselő indítványozhatja, elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül határoz.  

(3) A határozathozatal során a polgármester először megszavaztatja a módosító indítványokat, majd a teljes - az 

elfogadott módosításokat is tartalmazó - határozati javaslatot, ami tartalmazza a végrehajtásért felelős, és a 

végrehajtás határidejének megjelölését.8 

 

14. §. 

 

(1) A képviselő-testület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozati javaslat 

elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.  

 

(2) A képviselő-testület minősített többségű - 4 képviselő - igen szavazata szükséges az Önkormányzati 

törvényben  minősített többségű állásfoglaláshoz kötött ügyek eldöntéséhez, valamint az egymillió forintnál 

nagyobb költségű  beruházás megvalósításához és hitel fölvételéhez.9 

 

(3) A képviselő-testület határozatairól, azok végrehajtásának határidejéről, és a végrehajtás felelőséről 

folyamatos nyilvántartást kell vezetni. 

 

15. §.10 

 

Interpelláció 

 

16. §. 

 

(1) Interpellációt írásban és szóban a polgármesterhez, vagy közvetlenül az interpelláció címzettjéhez 

lehet előterjeszteni.  

(2) Ha az interpellációt a polgármesterhez nyújtották be, és nem ő a válaszadó, azt köteles annak 

címzettjéhez eljuttatni.  

(3) Az interpellációra a címzettnek kell válaszolnia szóban vagy írásban.  

(4) Ha az interpelláció a testületi ülésen hangzik el, és arra azonnal nem adható meg a válasz, azt az 

ülést követő 15 napon belül írásban kell megadni. Az írásban adott választ a soron következő testületi 

ülésen ismertetni kell.  

                                                      
8 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 3.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 

9 Módosította a 9/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a 

10 hatályon kívül helyezte a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése – hatályba lép: 2014. 

december 8. 



(5) A válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik, majd a képviselőtestület határozattal 

dönt.  

(6) Ha a képviselőtestület a választ nem fogadja el, vizsgálatot rendelhet el, meghatározva annak 

határidejét és a vizsgálatot végző szervet, vagy személyeket.  

 

Önkormányzati rendeletalkotás  

 

17. §. 

 

 A képviselőtestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá 

törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. /Ötv. 16.§. /1/ 

bek./  

 

18. §. 

 

(1) Önkormányzati rendelet alkotását:  

- a polgármester,.  

- a települési képviselő,  

- a jegyző,  

- helyi társadalmi szervezet, 

- bármely állampolgár,  

- az önkormányzathoz feladataival, tevékenységével kapcsolódó gazdálkodó szervezet  

kezdeményezheti.  

 

(2) A kezdeményezést a polgármester - a jegyző és az esetleg érintett bizottság véleményének előzetes 

kikérése után - a képviselőtestület elé terjeszti.  

 

(3) A képviselőtestület dönt arról, hogy a javasolt témában az önkormányzati rendeletet meg kívánja-e 

alkotni, és dönt annak főbb alapelveiről.  

 

(4) A rendeletalkotás előkészítő munkáiba szakértő is bevonható, illetve bizottság is felkérhető.  

 

(5) A rendelet-tervezet megszövegezése a jegyző feladata.  

 

(6) A lakosság részére kötelezettséget megállapító rendelet-tervezetet a lakossággal közszemlére tétel útján, vagy - 

lehetőség szerint - lakossági fórumon (falugyülésen, közmeghallgatás alkalmával) ismertetni kell. A rendelet 

tervezetét legalább 5 napig kell a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára 

kifüggeszteni.11 

 

(7) A rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételeket a polgármesterhez lehet írásban benyújtani.  

 

(8) A rendelet-tervezetet a lakossági észrevételekkel együtt a polgármester terjeszti a testület elé.  

 

(9) A megalkotott rendeletet a község honlapján, és – amennyiben működik – a helyi sajtóban is meg kell 

jelentetni. A helyben szokásos kihirdetés módja a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

dunaszentgyörgyi székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztés.12  

 

19. §. 

 

Az önkormányzati rendeleteket a jegyző tartja nyilván és figyelemmel kíséri hatályosságukat.  

 

 

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 

 

20. §. 

 

(1)  A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és 

meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű 

                                                      
11 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 

12 módosította a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.§-a – hatályba lép: 2014. február 15. 



eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

(Ötv. 17. §. /1/ bek.) 

        

(2) A települési képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell 

mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. /Ötv. 19. §. /2/ bek. b/ 

pontja/ 

 

(3) A jegyzőkönyveket és a csatolt dokumentumokat - a zárt ülések jegyzőkönyveinek kivételével - az 

állampolgárok a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 13megtekinthetik, arról saját 

költségükre másolatot kérhetnek. 

 

(4) A zárt ülések jegyzőkönyveit a polgármesteri Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban14 a 

titkos ügykezelés szabályai szerint kell kezelni.  

 

21. §. 

 

 (1) A képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet 

az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a megyei közigazgatási hivatal 

vezetőjének. (Ötv. 17.§. /2/ bek.) 

 

(2) Az elküldendő jegyzőkönyv mellékletét képezi a testületi ülés meghívója, a jelenléti ív másolata, a 

20 §. (2) bekezdésében rögzített írásos hozzászólás, valamint jogszabályban rögzített esetekben 

bizottsági és könyvvizsgálói vélemény. 

 

(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 15 a jegyzőkönyv eredeti példánya mellett köteles 

megőrizni: 

- a testületi ülés meghívóját, 

- az írásos előterjesztéseket, hozzászólásokat, interpellációkat, bizottsági és könyvvizsgálói 

véleményeket, 

- jelenléti ívet.  

 

A települési képviselő 

 

22. §. 

 

(1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak az érdekeit. 

Részt vesz a képviselőtestület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és 

ellenőrzésében. A települési képviselő jogai és kötelességei azonosak.  

 

(2) A települési képviselő kérésére, a munkaidőben képviselő-testületi munkával töltött idejéről a 

polgármester a képviselő munkáltatója részére igazolást ad.  

 

(3) A képviselők és bizottsági tagok részére minden esetben meg kell téríteni az e megbízatásukkal 

kapcsolatban felmerült - bizonylattal igazolt - költségeket.  

 

(4) A költségtérítés utalványozásáról a polgármester gondoskodik.  

 

(5) A képviselőknek és bizottsági tagoknak a képviselő-testület külön rendeletben meghatározott 

összegű tiszteletdíjat biztosít. A tiszteletdíj folyósításáról a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 16 gondoskodik. 

  

 

A képviselőtestület bizottságai 

 

23. §. 

 

                                                      
13 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

14 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

15 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

16 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



 (1) A képviselőtestület feladatai ellátásának elősegítésére állandó és szükség szerint ideiglenes /ad 

hoc/ bizottságokat működtet.  

 

(2) A bizottságok általános feladata, hogy feladatkörükbe tartozó ügyekben előkészítsék a 

képviselőtestület döntéseit, szervezzék és ellenőrizzék a döntések végrehajtását. 

 

(3) A képviselők bármelyik bizottságba beválaszthatók. Egy-egy képviselő több bizottságnak is tagja 

lehet.  

 

(4) A bizottságnak lehetnek nem képviselő tagjai is. A tagok több mint a felének és a bizottság 

elnökének képviselőnek kell lennie.  

   

(5)17  

 

(6) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak, a bizottság döntését felülvizsgálhatja, 

valamint önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. (Ötv. 23. §. /2/ 

bek.)  

 

24.§. 

 

  A képviselő-testület állandó bizottságai: pénzügyi bizottság, szociális bizottság. 

 

25. §. 

 

(1) A pénzügyi bizottság  egy elnökből és négy tagból áll.  

           

(2) Feladatai főként: 

a/ véleményezi az éves költségvetési javaslatot, és a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló 

tervezeteit, 

b/ figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 

vagyonváltozás /vagyonnövekedés, -csökkenés/ alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,  

c/ vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 

szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,  

d/ közreműködik az intézmények gazdálkodásának ellenőrzésénél,  

e/ évente két alkalommal átfogó pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzést tart, vagy a képviselő-testület 

által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján gondoskodik az ellenőrzés végrehajtásáról 

f/ közreműködik az éves leltározási munkában. 

g/ nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait.  

 

(3) Figyelemmel kíséri a polgármester tevékenységét, munkájának eredményességét. Eredményes, 

méltánylást érdemlő munka elismeréseként javaslatot tesz a polgármester bérének emelésére, 

jutalmazására.  

 

26.§. 

 

 (1) A szociális bizottság  egy elnökből és négy tagból áll. 

  

(2) A képviselőtestület a szociális bizottságra - az Ötv. 9. §. /3/ bek. alapján - feladatot és döntési 

hatáskört ruház át. 

 

(3) A képviselőtestület a szociális bizottságra ruházza át: 

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi   III. tv-ben, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben önkormányzati hatáskörbe utalt, 

és külön helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott szociális ellátások biztosításával 

kapcsolatos feladatokat, és a feladatok ellátásához                 döntési hatáskört biztosít, - kivéve az 1993. 

évi III. tv. 48. §-ában rögzített köztemetéssel kapcsolatos feladat ellátását – 

b) A képviselőtestület a hatáskör gyakorlásához szükséges szociális segélykeret összegét az éves 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

                                                      
17 hatályon kívül helyezte a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése – hatályba lép: 2014. 

december 8.  



 

(4) A szociális bizottság az átruházott hatáskörben végzendő feladatait   folyamatosan látja el. 

Tevékenységéről félévenként köteles beszámolni a képviselőtestületnek.  

 

(5) A szociális bizottság az átruházott hatáskörben ellátandó feladatokon kívül ellátja tevékenységi 

körében az egyéb bizottsági - előkészítő, ellenőrző, szervező - feladatokat is.    

 

27.§. 

 

A bizottságok üléseik időpontját kötelesek a jegyzőnek bejelenteni.  

 

28. §. 

 

(1) A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyek két példányát a Dunaszentgyörgyi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz18 be kell adni.  

 

(2) A jegyzőkönyvek egy példányát a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal összegyűjtve megőrzi, a 

másik példányát az ülést követő 15 napon belül fel kell terjeszteni a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz.19 

 

(3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 20 

látja el.  

 

29. §. 

 

 (1) A bizottságok működésük rendjét a jelen rendeletben foglaltak figyelembe vételével maguk 

határozzák meg.  

          

(2) A bizottságok ülésein tanácskozási jog illeti meg a polgármestert és a jegyzőt, valamint a "R" 6. §-

ában megnevezetteket, ha a bizottságok ülésein tárgyalt ügyek tevékenységüket érintik. 

 

A polgármester  

 

30. §. 

 

A polgármester felelős az önkormányzat működési feltételeinek - a magasabb szintű jogszabályoknak, 

önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi határozatoknak megfelelő - biztosításáért.  

 

31. §. 

 

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.  

 

(2) A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselőtestület gyakorolja.  

 

A polgármester feladata és hatásköre  

 

32.§. 

 

 (1) A polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 21 közreműködésével látja el. (Ötv. 35. §. /1/ bek.) 

 

(2) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a vagyontalan személyek közköltségen történő 

eltemettetésének, valamint az első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét. 

A polgármester e hatáskörében hozott döntéséről a soron következő testületi ülésen köteles 

beszámolni.  

 

(3) A polgármester feladata főként:  

                                                      
18 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

19 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 5.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 

20 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

21 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



a/ a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt22,    

b/ a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 23 feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában,  

c/ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,  

d/ a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a Dunaszentgyörgyi Közös 

Önkormányzati Hivatal  24 belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására,  

e/ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

f/ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző, az önkormányzati 

intézményvezetők, valamint a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 25közalkalmazott 

dolgozói tekintetében,  

g/ a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságokkal megtárgyalt, a pénzügyi bizottság által 

véleményezett költségvetési rendelet tervezetét,  

h/ gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról,  

i/  kapcsolatot tart a helyi társadalmi és gazdasági szervekkel,  

j/ a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat,  

k/ a képviselőtestület elé terjeszti az éves költségvetési beszámolót.,  

l/ az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető helyzetben a helyi önkormányzat 

költségvetése terhére átmeneti intézkedést hozhat, melyről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen be 

kell számolni,  

m/ ellátja az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat,  

n/ indokolt esetben elrendeli a vízfogyasztás korlátozását,  

o/ gondoskodik a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátásáról.  

            

(4) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 

ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 

kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás 

napjától számított tizenöt napon belül dönt. (Ötv. 35. §. /3/ bek.)     

                         

 

Az alpolgármester  

 

33. §. 

 

A képviselő-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére 

alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. (Ötv. 34.§.) 

 

34. §. 

 

Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el. 

 

A jegyző 

 

35.§. 

 

(1) A polgármester pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő - 

jegyzőt nevezi ki.26 

 

(2) A jegyző vezeti a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt27. Tanácskozási joggal vesz részt a 

képviselőtestület és a képviselőtestület bizottságainak ülésén.  

                                                      
22 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

23 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

24 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

25 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

26 módosította a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 6.§-a – hatályba lép: 2014. december 8. 

27 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



     

(3) A jegyző köteles jelezni a képviselőtestületnek, a bizottságnak és a              polgármesternek, ha a 

döntésüknél jogszabálysértést észlel. (Ötv. 35. §. /3/ bek.) 

 

(4) Tájékoztatja a képviselőtestületet és az egyes bizottságokat a feladatkörüket érintő 

jogszabályváltozásokról.  

 

(5) Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.  

 

(6) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Ellátja a hatásköri törvényben és egyéb jogszabályokban 

meghatározott feladatait, melyek főként az alábbiak:  

 

         a/28 

b/ ellátja a gyámügyi, ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi feladatokat, melyek nem tartoznak 

testületi hatáskörbe,  

c/ kiadja, illetve visszavonja a kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a működési engedélyeket,  

         d/ ellátja a hatáskörébe utalt első fokú  építésügyi hatósági feladatokat,  

e/ ellátja a nevelési-oktatási intézmény működése törvényességének ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, 

f/ elkészíti a költségvetési, zárszámadási és egyéb rendeletek tervezetét, ellátja a pénzügyi 

gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.  

g/ gondoskodik a szükséges előterjesztések, beszámolók, jelentések elkészítéséről és elkészíttetéséről, 

testületi ülés elé terjesztéséről,  

          h/ a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat,  

 i/ biztosítja az adókról szóló törvények, rendeletek, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos 

rendeleteinek végrehajtását,  

j/ előkészíti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket,  

k/ az adózással kapcsolatos helyi ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol,  

l/ ellátja a népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,  

m/ választások idején elkészíti a választók névjegyzékét, megszervezi a helyi népszavazást és a 

választások lebonyolítását,  

n/ elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel a képviselőtestület vagy a polgármester megbízza, dönt az 

átruházott hatáskörébe utalt ügyekben,  

o/ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal29 köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, 

felmentéshez, jutalmazáshoz valamennyi dolgozó tekintetében a polgármester egyetértése szükséges. 

 

 

A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 30 

 

36. §. 

 

A képviselő-testület egységes hivatalt hozott létre – Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal31 

elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

37. §. 

 

A dunaszentgyörgyi Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal32 szervezeti egységei a következők:  

a/ gazdálkodási, igazgatási, adózási és ügyviteli feladatokat ellátó részlege 

b/ a karbantartó, településtisztasági és szolgáltató részlege, valamint a nem önálló költségvetési 

intézményként működő, 

c/ egészségügyi feladatot ellátó gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat, 

d/ és a szociális ellátást biztosító gondozási központ. 

 

                                                      
28 hatályon kívül helyezte a 6/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 1.§ (6) bekezdése 

29 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

30 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

31 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

32 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



38. §. 

 

 (1) A gazdálkodási, igazgatási, adózási, ügyviteli feladatokat ellátó részleg munkáját a jegyző 

irányítja. 

 (2) A részleg személyi összetételét és tevékenységi körét e rendelet mellékletét képező ügyrend 

tartalmazza.  

 

39. §. 

 

(1) A karbantartó, településtisztasági és szolgáltató részleg – továbbiakban brigád – munkájának 

irányításáról a polgármester gondoskodik. 

(2) A brigád munkájának megszervezése, a munka napi elosztása (annak                  bizonylatolása) és 

elvégzésének ellenőrzése a munkavezető feladata 

(3) A brigád feladata főként a közterület rendezési, park gondozási, út, árok és épület karbantartási 

munkák elvégzése. 

(4) A brigád feladatkörébe tartozik a körjegyzőség33 működéséhez szükséges anyagok beszerzése, a 

raktározási, anyagkiadási, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és bizonylatolási munka elvégzése is. 

(5) A részleg személyi összetételét és tevékenységi körét e rendelet mellékletét képező függelék 

tartalmazza.  

 

40. §. 

 

Az egészségügyi szolgáltatást végzők az egészségügyi jogszabályok alapján – az OEP-pel kötött 

finanszírozási szerződésnek megfelelően – látják el a munkaköri leírásukban rögzített feladatokat. 

 

41. §. 

 

A Gondozási Központ a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el a 

feladatait a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás irányításával. 

 

 

A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 34 munkarendje 

 

42.§ 

 

(1) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 35dolgozóinak munkaideje 40 óra. 

 

(2) A brigád dolgozóinak munkaideje: 

               nyári időszakban: 

               hétfőtől-péntekig              6    -14 óráig, 

      téli időszakban                   

               hétfőtől-csütörtökig          7 – 1530 óráig 

               pénteken                            7 -  13 óráig 

 

(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 36másik (irodai) részlegének munkaideje: 

               hétfőtől csütörtökig         730 – 16 óráig 

                pénteken                          730 – 1330 óráig  

         

(4) A dolgozók részére munkaidőn belül 30 perc étkezési időt kell biztosítani a következők szerint: 

- a brigád dolgozóinak étkezési ideje: 

      nyári időszakban 

hétfőtől – péntekig 730 – 8 óráig 

 téli időszakban: 

 hétfőtől csütörtökig 12 – 1230 óráig 

 pénteken 1230 – 13 óráig tart. 

 

                                                      
33 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

34  módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

35  módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

36 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



- a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 37 irodai dolgozóinak étkezési ideje: 

      hétfőtől-csütörtökig 12  -  1230 óráig, 

      pénteken                  13  -  1330 óráig  

 

43. §. 

 

(1) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 38 ügyfélfogadási rendje a következő: 

               hétfőn           8 - 1530 óráig 

               kedden          8 - 12        " 

               szerdán nincs ügyfélfogadás,  

               csütörtökön   1230 - 1530 óráig, 

               pénteken           8     -  12     óráig van ügyfélfogadás.   

 

(2) Polgármester fogadónapja: 

              csütörtök           8    -   12 óráig. 

              Jegyző fogadónapja: 

              kedd                  8   -   12 óráig. 

 

 

Társulások 

 

44.§.39 

 

 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 

45. §. 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati 

választáson választójogosult. 

  

(2) A helyi népszavazás  

              a/ érvényes, ha a választópolgárok több, mint a fele szavazott, és 

b/ eredményes, ha a szavazóknak több, mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

(Ötv. 45. §./1/,/2/ bek.) 

 

46. §. 

 

(1) Helyi népszavazást a polgármesternél lehet kezdeményezni. Népszavazást kezdeményezhet:  

               a/ a képviselők legalább egynegyede,  

               b/ a képviselőtestület bizottsága,  

               c/ helyi társadalmi szervezet vezető testülete,  

 d/ legalább 500 dunaszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár (Ötv. 47. §. 1/ bek.) 

 

(2) A népszavazás kezdeményezésével egyidejűleg  pontosan rögzíteni kell a népszavazás során 

eldönteni javasolt kérdést. 

 

(3) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a választási bizottság 

aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatóján, illetve nem állampolgári kezdeményezés 

esetén a benyújtást követő legközelebbi ülésen köteles bejelenteni. 

     

(4) A képviselőtestület a polgármester népszavazás elrendelésére irányuló           kezdeményezésről 

szóló bejelentésétől számított 30 napon belül köteles döntést hozni a népszavazás kiírásáról. 

 

(5) A helyi népszavazást egy nap alatt kell lebonyolítani. 

 

                                                      
37 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

38 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 

39 hatályon kívül helyezte a 8/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése – hatályba lép: 2014. 

december 8.  



47. §. 

 

(1) A képviselő-testület köteles kiírni a népszavazást az Ötv. 46. §. /1/ bekezdésében rögzített 

ügyekben, valamint akkor, ha a népszavazást a 47. §. /1/ bekezdésének d/ pontjában rögzített számú 

választópolgár kezdeményezte.  

 

(2) A népszavazást legkésőbb 35 nappal a szavazás napja előtt kell kiírni. 

 

(3) A képviselőtestület népszavazást rendelhet el:  

               a/ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, 

               b/ önkormányzati rendelet megerősítésére (Ötv. 46. §. /3/ bek.)  

 

48. §. 

 

A népszavazás kiírásához a 48.§. /3/ bekezdésében rögzített ügyekben a képviselő-testület minősített 

többségű igen szavazata szükséges. 

 

49. §. 

 

A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a 

népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi 

népszavazást egy éven  belül nem lehet kitűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen 

volt. (Ötv. 48. §.) 

 

50. §. 

 

(1) Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 

eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 

           

(2) Népi kezdeményezést legalább 150 dunaszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkező 

választópolgár a polgármesterhez nyújthatja be.  

 

(3) A népi kezdeményezés tárgyalásáról a képviselőtestület a legközelebbi ülésen, de legkésőbb egy 

hónapon belül dönt.  

 

(4) A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt az ügyet, amelyet a /2/ bekezdésben rögzített számú 

választópolgár kezdeményezett.  

 

 

Eljárási rendelkezések 

 

51.§. 

 

(1) A választópolgárok - legalább 500 személy - a helyi népszavazást aláírásgyűjtő ív rovatainak saját 

adataikkal (név, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány száma) történő kitöltésével és aláírásukkal 

kezdeményezhetik. 

 

(2) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt hitelesítés céljából - be kell 

nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez. 

 

(3) A választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő íveket a benyújtástól 

számított 15 napon belül hitelesíti. 

 

(4) Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha a jogszabályi feltételeknek nem felel meg. 

 

(5) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a 

kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. 

 

52.§. 

 



(1) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését 

követő egy hónapon belül egyszer - valamennyi aláírásgyűjtő ívet egyszerre - lehet benyújtani. 

 

(2) Az aláírásgyűjtő íven fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, 

valamint személyi azonosító számát. Az aláírásgyűjtő ívet az állampolgárnak saját kezűleg alá kell 

írni. 

 

(3) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. 

 

53.§. 

 

A helyi népszavazást az országgyűlési képviselők, valamint a települési képviselők, és polgármesterek 

választására kialakított három szavazókörben kell lefolytatni. 

 

54.§. 

 

A népszavazás esetén a névjegyzéket a szavazás napja előtt 18 nappal közszemlére kell tenni. A 

választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás napja előtt 16. napig értesítő 

megküldésével tájékoztatni kell. 

 

55.§. 

 

(1) A népszavazást a települési képviselők és polgármesterek választására előírt szabályok szerint kell 

lebonyolítani azzal az eltéréssel, hogy a választási bizottságokba a kezdeményezést benyújtók 

választási bizottságonként egy közös megbízottat delegálhatnak. 

 

(2) A népszavazás eredményét a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján a helyi 

választási bizottság állapítja meg. 

 

 

Lakossági fórumok 

 

56. §. 

 

(1) A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az 

állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 

(Ötv. 13. §.) 

 

(2) A képviselő-testület évente legalább egyszer a lakosság széleskörű tájékoztatása a lakosság 

véleményének, javaslatainak megismerése érdekében falugyűlést tart.  

 

(3) A falugyűlést és a közmeghallgatást annak időpontja előtt legalább öt nappal, a községi 

hirdetőtáblákon, a faluházban, és hangosbemondón előre meg kell hirdetni.  

 

(4) A falugyűlés és közmeghallgatás együtt is megtartható.  

 

(5) A lakosságot érintő hirdetéseket, árverezést, önkormányzati vagyon elidegenítésének szándékát a 

helyi újságban, valamint a  faluházban meg kell hirdetni. 

 

Az önkormányzat gazdasági alapjai 

 

57. §. 

 

 (1) Az önkormányzat közszolgáltatást nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési 

bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.  

 

(2) Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával 

kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami 

támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. (Ötv. 77. §.) 

 

58. §. 



 

Az önkormányzat vagyona 

 

A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. (Ötv. 78. §. /1/ bek.) 

 

59. §. 

 

A képviselőtestület a törvényben foglaltak alapján és saját döntése szerint vagyonrendeletében 

megállapította a törzsvagyonát, és ezen belül elkülönítette a forgalomképtelen és korlátozottan 

forgalomképes tulajdont. 

 

60. §. 

 

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítési feltételeit az önkormányzat a 

vagyonrendeletében határozta meg.  

 

61. §. 

 

Az önkormányzat tulajdonát képező vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról a 

képviselőtestület rendelkezik. 

 

Az önkormányzat gazdálkodása  

 

62. §. 

 

(1) Az önkormányzat éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

 

(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, 

helyi adóból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív 

hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. (Ötv. 8l. §. /2/ bek.) 

 

63. §. 

 

(1) A képviselőtestület a bizottságoktól, intézményeitől, helyi társadalmi és gazdasági szervektől, 

valamint a lakosságtól érkezett javaslatokat, jelzéseket figyelembe véve  készíti el az államháztartási 

törvényben meghatározott határidőn belül az éves költségvetésének koncepcióját. 

 

(2) A képviselőtestület az éves költségvetési törvény megjelenése után – az abban rögzített határidőn 

belül -  várható pénzügyi lehetőségek ismeretében egyenként  mérlegeli a fejlesztési javaslatokat, dönt 

a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 40, az önkormányzat intézményei működési 

kiadásairól, és meghatározza a szociális kiadások, támogatások kereteit, valamint a foglalkoztatható 

személyek létszámát. 

 

(3) A költségvetés kiadási oldalán - az esetleges forráskiesésből, többlet feladatból, áremelkedésből 

adódó többletkiadás fedezetére, valamint a következő év zavartalan pénzügyi indulására - az anyagi 

lehetőségtől függő nagyságrendben költségvetési tartalékot képez.  

            

(4) Ha a képviselőtestület döntést hoz meghatározott céltámogatás igényléséről, az ezzel kapcsolatos 

saját forrás összegéről szóló kötelezettség vállalást - céltartalékot - köteles a költségvetésbe beállítani. 

 

64. §. 

 

A képviselőtestület az éves költségvetését rendelettel állapítja meg, és rendeletet alkot a teljesítés 

elfogadásáról is.  

 

65. §. 

 

Záró rendelkezések  

                                                      
40 módosította a 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4.§-a – hatályba lép: 2013. február 9. 



 

 

(1) Ez a rendelet 2007. április 15-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1999.(IV. 1.) számú, valamint az annak 

módosításáról szóló 9/1999.(V. 3.), a 12/2002.(XI. 8.), a 13/2002.(XI. 8.), az 1/2003.(II. 7.) Kt. rendelet.       

        



 
 Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal és Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzati Hivatal )  Adatvédelmi szabályzata  a polgárok személyes 

adatainak védelmére  

 
 

Az Önkormányzati Hivatal A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, továbbá az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbiak 

szerint határozza meg a polgárok személyi adatai védelmét biztosító adatvédelmi szabályokat: 

 

 

1. rész  

A szabályzat hatálya, célja 

1. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed: 

- a polgárok személyes adatainak kezelésére, nyilvántartására, 

- az adatok kezelésében, nyilvántartásában résztvevő személyekre, 

- azokra a polgárokra, akikre vonatkozóan adatkezelés történik. 

A feladatokat az Önkormányzati Hivatal a hivatkozott jogszabályok szerint látja el. 

2. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy eleget tegyen a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény 30. § (1) bekezdésében meghatározott szabályozási kötelezettségnek. 

A szabályzat funkciója, hogy  

- meghatározza a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás működésének 

adatvédelmi szempontokat meghatározó törvényes feltételeit; 

- szabályozza a természetes személy (továbbiakban: polgár) személyes adataival való 

önrendelkezési jogának, valamint az egyéb alkotmányos jogok érvényesítéséhez és a 

közigazgatás hatékonyságának biztosításához szükséges személyazonosító és lakcímadatok 

használatához fűződő közérdek összhangja érdekében az adatvédelmi szabályokat; 

- rendelkezzen a nyilvántartásban kezelt adatok védelmére vonatkozó részletes szabályokról, 

ennek keretében meghatározza: 

- az adatvédelmet szolgáló technikai, szervezési intézkedéseket,  

- az ellenőrzési rendszer kialakítását, 

- az adatvédelem részletes szabályait. 

 

2. rész 

Az adatvédelemmel érintett nyilvántartások 

és nyilvántartási eszközök 

 

Az adatvédelem kiterjed az olyan hatósági nyilvántartásra, amely a polgároknak A polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott személyi és 

lakcím adatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazzák. 

 

Az adatvédelem az alábbi nyilvántartásra terjed ki: A polgár 

- nevére, 

- magyar vagy külföldi állampolgárságára, illetve hontalanságára, a magyar állampolgársága 

megszűnésének tényére (a továbbiakban: állampolgárság), menekült vagy oltalmazott, 

bevándorolt, letelepedett jogállására, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy esetében a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal történő rendelkezés 

tényére, illetve külföldön élő polgár esetén a honosítás vagy visszahonosítás tényére, 

- nemére,  

- születési helyére és idejére,  

- anyja nevére,  

- személyi azonosítójára, 



- elhalálozása helyére és idejére (a holttá nyilvánításra vagy a halál tényének bírói 

megállapítására),  

- lakcímére, 

- adatszolgáltatásra vonatkozó korlátozására, illetve tilalmára,  

- adataiból történő rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó jelzésre,  

- családi állapotára, házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének 

helyére,  

- az arcképmására és - ha a 14. életévét betöltötte - aláírására, ha személyazonosító igazolványra 

jogosult,  

- személyazonosító igazolványának, továbbá személyi azonosítójáról és lakcíméről kiadott 

hatósági igazolványának okmányazonosítójára. 

Az adatvédelem kiterjed  

- az adatvédelmi nyilvántartás papír alapon tárolt adataira,  

- az adatvédelmi nyilvántartás számítógépes adathordozón tárolt adataira,  

- a számítógépes adatállomány biztonsági mentéseire,  

- a számítógépen található adatállományra. 

 

3. rész 

Az adatvédelmi feladatok ellátása 

 

 

Az adatvédelmi feladatok ellátása munkakörükön belül az Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

a feladata. 

 

A jegyző és a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás kezelői és üzemeltetői 

kezelik azokat a technikai jellegű, nem személyes adatokat, melyek a nyilvántartás működtetéséhez 

szükségesek, így különösen: 

- a nyilvántartás szervei és 

- a szolgáltatást igénybe vevők  

azonosító adatait, valamint jelszórendszerét. 

 

A számítástechnikai rendszer üzemeltetője (továbbiakban: rendszergazda) gondoskodik a 

rendszerben alkalmazott adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról, az adatállomány 

fizikai megsemmisülése, valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelemről. 

 

4. rész 

Az adatvédelmi szabályok 

 

1. Általános adatvédelmi szabályok 

 

Az adatvédelmi szabályokat betartásánál különös tekintettel kell lenni a következőkre: 

- az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokon kívül nem ismerheti meg azon 

adatkezelők által kezelt adatokat, amelyekhez adatot szolgáltat; 

- nyilvántartási adatszolgáltatás kizárólag akkor vehető igénybe, ha az eljáráshoz szükséges 

adat a polgártól nem szerezhető be, vagy az általa közölt adatok nem alkalmasak az 

azonosításra, továbbá ha a nyilvántartásból való közvetlen adatigénylés – az adatok 

védelméhez fűződő jogot is figyelembe véve – mentesíti a polgárt a többszörös adatszolgáltatási 

kötelezettség alól; 

- a nyilvántartásból csak azok a személyes adatok kérhetők, melyek kérésére - jogaik 

érvényesítése, illetőleg feladatik ellátása érdekében - törvény vagy törvény felhatalmazása 

alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzati rendelet feljogosítja őket; 

- statisztikai célra csak olyan módon szolgáltathat adatot, amellyel a polgár és az adat 

kapcsolata nem állítható helyre. 

 

2. Az adatvédelem konkrét szabályai 

 

Az adatvédelem során eltérő feladatok jelentkeznek  

- a papír alapú adathordozók, nyilvántartások, illetve 

- a számítógépes adatállományok esetében. 

 

 



2.1. A papír alapú nyilvántartások adatvédelme 

 

2.1.1. Fizikai megsemmisülése elleni védelem 

 

Kiemelt figyelmet kell szentelni az adatállomány fizikai megsemmisülése elleni védelemnek. 

 

Fizikai megsemmisülés elleni védelemi szabályok a papír alapú nyilvántartások esetében: 

- Tűzvédelem 

A papír alapú adathordozókat biztonságos körülmények között  

- páncélszekrényben, ha ez nem biztosítható 

- tűzbiztos lemezszekrényben  

kell tárolni. 

A tűzvédelem érdekében gondoskodni kell a tűzvédelmi szabályzatban előírtak fokozott betartásáról 

és ellenőrzéséről, különös tekintettel 

- a tűzveszélyforrást jelentő fűtőberendezésekre, valamint arra, hogy azok közelében gyúlékony 

anyag, eszköz ne legyen,  

- az elektromos tűzveszélyforrást jelentő berendezésekre, továbbá arra, hogy a szükséges 

áramtalanítási feladatokat ellássák, a nem üzemképes berendezések használatát megtiltsák, a 

géphasználat tilalmát a gépen jelöljék stb. 

- egyéb, pl.: nyílt láng használatával, illetve robbanásveszéllyel járó anyagok használatának 

tilalmára. 

 

- Vízkár elleni védelem 

A vízkár elleni védekezés érdekében a papír alapú nyilvántartásokat a tárolóhelyen úgy kell 

elhelyezni, hogy azok, egy esetleges vízkár esetén a legkevésbé sérüljenek. (Azokat a lemezszekrény 

felső polcaira, vagy a lemezszekrényt az asztalra kell helyezni.) 

 

- Egyéb fizikai kár elleni védelem 

Gondoskodni kell arról, hogy a nyilvántartáshoz csak az arra kijelölt személy, személyek férjen(ek) 

hozzá. Az idegenkezűség megakadályozása érdekében a nyilvántartásokat minden használatot 

követően el kell zárni. 

A nyilvántartást nem lehet őrizetlenül hagyni. 

A nyilvántartások tárolási, kezelési helyének kijelölésekor ügyelni kell arra, hogy a helyiségbe történő 

illetéktelen és erőszakos behatolás elleni védelem biztosítva legyen. Ennek érdekében gondoskodni 

kell: 

- mechanikus védelemről: rácsos ablakról, ajtóról, vagy 

- elektronikus védelemről: riasztóberendezésről. 

 

2.1.2. Jogosulatlan hozzáférés elleni védelem 

 

- Az adatok védelme a tárolóhelyek zárásával 

Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozását a tároló eszköz zárásával kell megoldani. 

A tárolók kulcsával csak azok a köztisztviselők rendelkezhetnek, akiket - a polgárok személyi és 

lakcím nyilvántartási feladatainak munkaköri kötelességként történő ellátása érdekében - a jegyző erre 

feljogosított. 

A jegyző a kiadott kulcsokról nyilvántartást vezet. 

Amennyiben a tárolóeszköz kulcsa elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell a jegyzőnek, aki 

gondoskodik a zár lecseréléséről. 

 

- Az adatok védelme az adatkezelés során 

Az adatkezelés során, az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet be, aki adatkezelésre 

jogosult.  

Ügyfél érkezése esetén az adatkezelést meg kell szakítani, a dokumentumokat el kell zárni. 

 

 

- Az adatok védelme érdekében vezetett adatkezelési nyilvántartás 

Az adatok védelme érdekében az adatkezelésről az e szabályzat külön pontjában meghatározott 

nyilvántartásokat kell vezetni. A jegyző ellenőrzi a nyilvántartás naprakészségét, valamint az 

adatkezelők körét, és adatkezelésük jogszerűségét. 

 

- A nem szokványos adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelem 



A nem rutinszerű, nem szokványos adatkezelésről, az adatkezelést megelőzően értesíteni kell a 

jegyzőt. 

 

2.2. A számítástechnikai rendszerben nyilvántartott adatok védelme 

 

A számítástechnikai rendszerben nyilvántartott adatok védelme érdekében gondoskodni kell 

- a fizikai biztonságról, 

- a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, 

- az üzemeltetési, technikai biztonságról, 

- mentett adatok és adathordozók adatvédelméről, 

- az információ továbbítás adatvédelmi szabályairól. 

 

2.2.1. A fizikai biztonság érdekében ellátandó feladatok 

 

A fizikai megsemmisülés elleni védelmi szabályok a számítógépes rendszerek esetében a következők: 

 

- Tűzvédelem: 

Gondoskodni kell arról, hogy  

- a számítógépes rendszerek tűzvédelmi szempontból megfelelő helyiségben kerüljenek 

elhelyezésre, 

- a számítógépes rendszerekhez kapcsolódó adathordozó, adatállomány, másolat biztonságos 

körülmények között  

- páncélszekrényben, ha ez nem biztosítható 

- tűzbiztos lemezszekrényben kerüljön tárolásra. 

A tűzvédelem érdekében gondoskodni kell a tűzvédelmi szabályzatban előírtak fokozott betartásáról 

és ellenőrzéséről, különös tekintettel: 

- a tűzveszélyforrást jelentő fűtőberendezésekre, valamint arra, hogy azok közelében gyúlékony 

anyag, eszköz ne legyen,  

- az elektromos tűzveszélyforrást jelentő berendezésekre, továbbá arra, hogy a szükséges 

áramtalanítási feladatokat ellássák, a nem üzemképes berendezések használatát megtiltsák, a 

géphasználat tilalmát a gépen jelöljék stb., 

- egyéb, pl.: nyílt láng használatával, illetve robbanásveszéllyel járó anyagok használatának 

tilalmára. 

 

- Vízkár elleni védelem 

A vízkár elleni védekezés érdekében az számítógépeket, valamint az adathordozókat a tárolóhelyen 

úgy kell elhelyezni, hogy az, egy esetleges vízkár esetén a legkevésbé sérüljön – azaz számítógépek ne 

legyenek közvetlenül a földön elhelyezve, az adathordozók a tárolóhely, szekrény magasabb polcain 

kerüljenek elhelyezésre. 

 

- Egyéb fizikai kár elleni védelem 

Gondoskodni kell arról, hogy a számítógépekhez, illetve a számítógépes adathordozókhoz csak az 

arra kijelölt személy, személyek férjen(ek) hozzá. Az idegenkezűség megakadályozása érdekében a 

számítógépes rendszer használatot követően ki kell lépni a nyilvántartást kezelő programokból, le kell 

kapcsolni a számítógépet, valamint el kell zárni a számítógépes adathordozókat. 

Nem szabad a számítógépet bekapcsolt állapotban, a nyilvántartással kapcsolatos adathordozókat 

őrizetlenül hagyni. 

 

2.2.2. Jogosulatlan hozzáférés elleni védelem 

 

- A másolatok, és a számítógépes adathordozón tárolt adatok védelme a tárolóhelyek zárásával 

A másolatok és a számítógépes adathordózók tároló helyéhez való illetéktelen hozzáférést a tároló 

eszköz zárásával kell megakadályozni. A tárolók kulcsával csak azok a köztisztviselők 

rendelkezhetnek, akiket - a polgárok személyi és lakcím nyilvántartási feladatainak munkaköri 

kötelességként történő ellátása érdekében - a jegyző erre feljogosított. 

A jegyző a kiadott kulcsokról nyilvántartást vezet. 

Amennyiben a tárolóeszköz kulcsa elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell a jegyzőnek, aki 

gondoskodik a zár lecseréléséről. 

- Az adatok védelme az adatkezelés során 

Az adatkezelés során, az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet be, aki adatkezelésre 

jogosult.  



Ügyfél érkezése esetén az adatkezelést meg kell szakítani: 

- a számítógépes programból ki kell lépni,  

- a dokumentumokat el kell zárni. 

 

- Az adatok védelme érdekében vezetett adatkezelési nyilvántartás 

Az adatok védelme érdekében az adatkezelésről az e szabályzat külön pontjában meghatározott 

nyilvántartásokat kell vezetni. A jegyző ellenőrzi a nyilvántartás naprakészségét, valamint az 

adatkezelők körét, és adatkezelésük jogszerűségét. 

 

- A nem szokványos adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelem 

A nem rutinszerű, nem szokványos adatkezelésről, az adatkezelést megelőzően értesíteni kell a 

jegyzőt. 

 

2.2.3. Az üzemeltetési, technikai biztonság az adatvédelem érdekében 

- A számítástechnikai eszközök használatára jogosultak meghatározása 

A számítástechnikai eszközök használatára, illetve az adatkezelésre felhatalmazott személyek 

névsorát a jegyző, az érintettek feladatainak meghatározásával írásban, e szabályzat mellékletében 

rögzíti.  

- A számítógépes adathordozók nyilvántartása, kezelése 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a számítógépes adathordozók (mágneses, optikai adathordozók) 

nyilvántartása megtörténjen. 

Az adathordozókat a biztonsági előírásoknak megfelelően kell tárolni. 

A nyilvántartás vezetését, valamint a biztonsági előírások betartását a jegyző rendszeresen ellenőrzi. 

- A számítógépes rendszer üzemeltetésének védelmi szabályai 

A számítógépes rendszer üzemeltetésekor gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint minden 

nyilvántartást végző számítógéphez csatlakoztassanak -a folyamatos áramforrás biztosítása érdekében 

- szünetmentes áramforrást.  

- A számítógépes rendszer adatainak mentése 

A köztisztviselő köteles gondoskodni arról, hogy a számítógépes nyilvántartás adatállománya 

rendszeresen mentésre kerüljön. A mentés biztosítja azt, hogy az esetleges adat-megsemmisülés, 

számítógépes rendszerhiba esetén az adatbázisban kár ne keletkezzen. 

A kimentett adatállomány biztonságos tárolására, biztonságos megőrzésére és hozzáférésére 

vonatkozó szabályok megegyeznek a számítógépes adatállományokra vonatkozó előírásokkal. 

- A számítógépes rendszer vírusvédelme 

A számítógépes rendszer vírusvédelme érdekében  

- gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint a gépen más programot ne használjanak, illetve 

más program használata esetében csak a szoftver eredeti példányát használják, akkor, ha az 

nem zavarja az eredeti program működését (pl. adatbázisok hasonló szerkezete miatt). 

- bizonytalan eredetű adathordozók használatát meg kell tiltani, csak a használt szoftverekhez 

közvetlenül alkalmazandó adathordozók használata megengedett. 

A vírusvédelem érdekében: 

- gondoskodni kell a vírusirtó programok beszerzéséről, és folyamatos frissítéséről,  

- a számítógépes adatbázist kezelők kötelezettsége, hogy haladéktalanul jelezzék, ha a program, 

vagy általában a számítógép működése során bármilyen rendellenességet tapasztalnak. A 

jegyzőnek ilyen esetekben haladéktalanul értesítenie kell a rendszergazdát, illetve a program 

felügyeletet végzőt.  

 

Ha a számítógépen internetes kapcsolat is működik, kizárólag úgy lehet az internetet használni, ha a 

vírusvédelem biztosított. 

- A rendszerkarbantartás szabályai az adatvédelem érdekében 



A rendszerkarbantartást csak a jegyző által erre felhatalmazott dolgozó, vagy a rendszergazda 

végezheti.  

- A számítógép-karbantartás szabályai az adatvédelem érdekében 

Számítógép-karbantartást a jegyző által kijelölt szerv, személy, illetve a rendszergazda végezhet. 

A karbantartás során gondoskodni kell arról, hogy a karbantartó a nyilvántartási adatokhoz hozzá ne 

férhessen, az adatokba betekinteni, az adatállományról másolatot készíteni ne tudjon. 

A karbantartási feladatokat helyben kell elvégeztetni, s közben biztosítani kell azt, hogy egy 

adatkezelésre feljogosított személy ellenőrizze az adatvédelmi szabályok betartását. 

Ha a számítógépet csak műhelyben lehet javítani, biztosítani kell azt, hogy a műhely javítás során se 

lehessen az adatbázishoz hozzáférni. 

- Biztonsági hozzáférési rendszerek az adatvédelem érdekében 

Az adatok, illetve a program véletlen vagy szándékos megrongálását számítógépes biztonsági 

hozzáférési rendszerek alkalmazásával kell megakadályozni.  

Az adatvédelem érdekében jelszavas védelmet kell biztosítani azoknál a számítógépeknél, melyeken 

a nyilvántartás kezelése történik. 

Biztosítani kell azt, hogy a közvetlenül (on-line) igénybe vevő dolgozók az adatállományhoz csak 

meghatározott jelszó és azonosító használatával férjenek hozzá, amelyek egyidejűleg meghatározzák 

az adathozzáférési jogosultság mértékét is. 

- A nyilvántartási rendszerekre vonatkozó szabályok az adatvédelem érdekében 

Az adatszolgáltatást igénybe vevő, illetve a nyilvántartást vezető vagy üzemeltető szerv más 

dolgozója az adatállományban változtatást nem eszközölhet. 

A nyilvántartás kezelésére feljogosított személyek csak: 

- az adatállományok kezelésére,  

- a nyilvántartás egyéb szervei által jelentett változások átvezetésére,  

- a szolgáltatásokkal kapcsolatos technikai jellegű feladatok ellátására,  

- a számítógépes rendszer működéséhez szükséges beavatkozások elvégzésére jogosultak. 

A nyilvántartás kezelésére feljogosított személy az adatállományban szereplő adatokat más, általa 

kezelt nyilvántartáshoz törvényi felhatalmazás nélkül nem használhatja fel. 

- Adathiba jelzése 

A nyilvántartást vezető az adatszolgáltatás, nyilvántartás során észlelt adathiba esetén a hibáról a 

jegyzőt értesíti, aki a kijavítás elvégzéséről, a szükséges értesítési feladatok ellátásáról intézkedik. 

2.2.4. A mentett adatok és adathordozók védelme 

Gondoskodni kell arról, hogy a számítógépes adathordozóra mentett adatállományok - borítók, 

címkék használatával - megfelelően azonosíthatóak legyenek.  

2.2.5. Az információ továbbítás adatvédelmi szabályai 

Az információtovábbítás, információ szolgáltatás jogszabály által meghatározott keretek között 

tartása, és az adatszolgáltatási szabályok megtartása érdekében az adatszolgáltatásról nyilvántartást 

kell vezetni. 

Biztosítani kell, hogy az adatszolgálati nyilvántartásból a polgár tájékoztatást kérhessen arról, hogy 

mely adatszolgáltatásnak volt alanya. 

 

 

5. rész 

 

Az adatvédelemmel kapcsolatban vezetendő nyilvántartások 

A jegyző vagy a jegyző által kijelölt személy felelős azért, hogy - az adatvédelmi szabályok betartása 

és figyelemmel kísérése érdekében - vezetésre kerüljenek a következő nyilvántartások: 



- adatszolgáltatási nyilvántartás, 

- nyilvántartás a hozzáférési jogosultsággal rendelkező köztisztviselőkről, 

- jogosultsági nyilvántartás (az on-line rendszer használatára jogosultakról), 

- üzemeltetési napló, 

- technikai háttérnyilvántartás. 

1. Az adatszolgáltatási nyilvántartás 

Az adatszolgáltatási nyilvántartást a jegyző, vagy a jegyző által kijelölt személy vezeti. 

A nyilvántartásba azokat az adatszolgáltatásokat kell bejegyezni, melyek a nyilvántartásban szereplő 

polgárok adatainak a hivatkozott törvényben meghatározott tartalmú és terjedelmű közlésére 

vonatkoznak. Ezen belül: 

a) az egyedi adatszolgáltatást: egy polgár adatainak közlése,  

b) a csoportos adatszolgáltatást: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott 

szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres vagy eseti közlése. 

 

A nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az tartalmazza: 

- az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját,  

- az adatszolgáltatás idejét, 

- az adatszolgáltatás célját és jogalapját, 

- az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét,  

- a szolgáltatott adatok körének megnevezését. 

 

A nyilvántartást évenként elkülönítve kell vezetni, és 5 évig meg kell őrizni. 

 

2. Nyilvántartás a hozzáférési jogosultsággal rendelkező köztisztviselőkről  

 

A nyilvántartást a jegyző, vagy a jegyző által kijelölt személy vezeti. 

A nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az tartalmazza: 

- az érintett köztisztviselő természetes személyazonosító adatait, azaz 

- családi és utóneve(i)t,  

- nők esetében a leánykori családi és utóneve(i)t,  

- nemét,  

- születési helyét és idejét, 

- anyja leánykori családi és utóneve(i)t; 

- okmány-nyilvántartásonként elkülönítve: 

- a hozzáférési jogosultságot,  

- a hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát,  

- a hozzáférési jogosultság módosításának okát és időpontját, 

- a hozzáférési jogosultság visszavonásának okát és időpontját. 

A nyilvántartást a hozzáférési jogosultság megszűntésétől számított 5 évig meg kell őrizni. 

 

3. Jogosultsági nyilvántartás – az on-line rendszer használatára jogosult köztisztviselőkről 

 

A nyilvántartást a jegyző, vagy a jegyző által kijelölt személy vezeti. 

A nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az tartalmazza: 

- az érintett köztisztviselő természetes személyazonosító adatait, azaz 

- családi és utóneve(i)t,  

- nők esetében a leánykori családi és utóneve(i)t,  

- nemét,  

- születési helyét és idejét, 

- anyja leánykori családi és utóneve(i)t; 

- az on-line rendszer elemenként elkülönítve: 

- a hozzáférési jogosultságot,  

- a hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát,  

- a hozzáférési jogosultság módosításának okát és időpontját, 

- a hozzáférési jogosultság visszavonásának okát és időpontját. 

 

A nyilvántartást a hozzáférési jogosultság megszűntésétől számított 5 évig meg kell őrizni. 



 

4. Üzemeltetési napló 

 

Az üzemeltetési napló vezetésére az adatkezelést végző személyek kötelesek. 

Az üzemeltetési naplót naprakészen kell vezetni. 

Az üzemeltetési naplónak tartalmaznia kell legalább a következőket: 

- az üzemeltetés kezdő és befejező időpontját, 

- az üzemeltetést végző személy megnevezését, 

- az üzemeltetés során ellátott tevékenység megnevezését, leírását, 

- az üzemeltetés során felhasznált adathordozóra való hivatkozást, 

- az üzemeletetés során létrehozott adathordozóra való hivatkozást, 

- egyéb üzemeltetési megjegyzést (zavar észlelés, egyéb rendkívüli esemény rögzítése). 

 

Az üzemeltetési naplót évenként elkülönítve kell vezetni, és 5 évig meg kell őrizni. 

 

5. Technikai háttérnyilvántartás 

 

A technikai háttérnyilvántartás vezetésére a jegyző, illetve a jegyző által kijelölt személy köteles. 

A nyilvántartásban fel kell tüntetni legalább a következő adatokat: 

- a számítógép azonosító száma, jele,  

- a számítógép egyéb jellemző adatai és jelentős változásai (pl. memória, winchester kapacitása, 

processzor sebessége stb.), 

- a számítógépen futó szoftverek megnevezése, azonosítója, 

- a számítógépen futó egyes programokhoz való hozzáférési jogosultság 

megnevezése, a jelszavas védelemre való utalás. 

- a nyilvántartási rendszer karbantartására jogosultak megnevezése, 

- a számítógép karbantartását végzők megnevezése, 

- a számítógép selejtezésére vonatkozó adatok. 

 

A technikai háttérnyilvántartást évenként elkülönítve kell vezetni, és 5 évig meg kell őrizni. 

 

6. rész 

Az adatvédelmi eszközökkel kapcsolatos 

selejtezési szabályok 

 

Az adatvédelmi eszközökkel kapcsolatos selejtezési feladatok ellátása  

 

1. A számítógépes adathordozók, biztonsági mentések selejtezése 

 

A köztisztviselőnek a selejtezési tevékenység során ügyelnie kell arra, hogy 

- a korábbi mentések ne okozhassanak keveredést, 

- a felesleges mentések selejtezésre kerüljenek. 

 

A selejtezési feladatok során kiemelt figyelmet kell szentelni annak, hogy a selejtezett adathordozók 

adatbázisa illetéktelenek kezébe ne juthasson, az adathordozó tartalmához hozzáférni ne lehessen.  

Ezt az adathordozó fizikai megsemmisítésével, illetve az adathordozón található adatállomány 

törlésével lehet elérni. 

 

2. A számítógép selejtezése 

 

A köztisztviselőnek a selejtezési tevékenység során ügyelnie kell arra, hogy 

- a nyilvántartási program a számítógépről letörlésre kerüljön,  

- a program nyilvántartási adatbázisai a gépen sehol ne szerepeljenek. 

 

A program eltávolítását, és az adatbázis törlését megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozóval, 

vagy a rendszergazdával kell elvégeztetni. 

 

7. rész 

Polgár kérése az adatszolgáltatás tilalmára 

 

 



A polgár – ha törvény másként nem rendelkezik – jogosult megtiltani a róla nyilvántartott adatok 

kiadását.  

A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható. Ez utóbbi eljárás 

költségei a kérelmezőt terhelik. 

 

A polgár a róla szóló adatok szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetőleg annak 

visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá ajánlott levélben teheti 

meg a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi nyilvántartási szervnél, továbbá a 

nyilvántartás központi hivatalánál. 

 

Az alkalmazandó nyilatkozat mintáját melléklet tartalmazza. 

 

8. rész 

 

Ellenőrzés 

 

A jegyző vagy az általa kijelölt személy köteles ellenőrizni  

- a szabályzatban meghatározott adatvédelmi előírások megtartását, 

- a nyilvántartások naprakészségét.  

 

A jegyző vagy az általa kijelölt személy köteles a tapasztalt hiányosságok pótlására, a nem megfelelő 

adatkezelés megszüntetésére, és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Az ellenőrzéseket rendszeresen, legalább negyedévenként kell végezni, és gondoskodni kell arról, 

hogy írásbeli feljegyzés is készüljön. 

 

9. rész 

A szabályzat hatályba helyezése 

 

A szabályzat rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: 2012. december 20. 

 

 

 

  ...................................................................  

 jegyző 

 

 

 

Mellékletek: 

- nyilatkozat az adatszolgáltatási korlátozásról 

- nyilatkozat a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 

 

 



1. számú melléklet 

 

Nyilatkozat az adatszolgáltatási korlátozásról 

 

Érkezett:  .........................................................................  

Iktató szám:  ...................................................................  

Továbbítva: ..............................................................................................................................................................  

Címzett:  ...................................................................................................................................................................  

 

Én,  ...........................................................................................................................................  (családi és utónév) 

 ...............................................................................................................................  (anyja születési családi neve) 

 ................................................................................................................................................ (születési utónevei) 

 ................................................................................................................................................................  (lakóhely) 

 ..................................................................................................................................................  (tartózkodási cím) 

 ..............................................................................................................................................  (személyi azonosító) 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. §-ának 

(1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jegyző vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatalának megkeresésére - eseti engedélyem alapján - az adatszolgáltatási tilalmat feloldhatom. 

 

A nyilatkozat nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. 

adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás), továbbá a törvény 20. §-a alapján 

engedélyezett adatszolgáltatásokat. 

 

 

 

Kelt:  ................................................................................  

 

 

 

 

   ...................................................................  

   aláírás/elektronikus aláírás 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

 

Megismerési záradék 

a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 

 

 

 

A szabályzatban és a mellékleteiben foglaltakat megismertem, annak előírásait magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. Az azokban foglalt rendelkezéseket, szabályokat következetesen megtartom, 

s a fentieket aláírásommal igazolom. 

 

 

 

 Név  Aláírás 

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 ..................................................................   ...................................................................  

 

 

 

 

Kelt: ………………………….. 

 

 

 

 

 

  ...................................................................  

 jegyző 

 

 



 

2.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 

- 

 

2.3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás 

típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez 

szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 

meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja 

(helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az 

ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 

használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, 

időpontfoglalás az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a Dunaszentgyörgyi Közös 

Önkormányzati Hivatal jár el – kivéve az önkormányzati hatósági ügyeket, melyekben a polgármester 

és a képviselő-testület Szociális Bizottsága -, Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen települések 

illetékességi területén. 

 
Az eljárásokat megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): a Dunaszentgyörgyi Közös 

Önkormányzati Hivatalban személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási idő alatt, vagy 

postai úton. 

 

Adóügyek 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

adókártya 

Vörös-Dezső 

Zsuzsanna 

Volter Márta 

Bráz Katalin 
Anyakönyvi, házassági, hagyatéki ügyek 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

születési, házassági anyakönyvi kivonat,  halotti anyakönyvi kivonat 

Kovács Márta  

Rodenbücher 

Lászlóné 

Bráz Katalin 
Lakcímnyilvántartás 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya 

Májik Katalin 

Rodenbücher 

Lászlóné 

Endrédi Edit 
Működési engedélyek, fakivágási engedély kiadása 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén hiteles cégkivonat 

Kovács Márta 

Szociális ügyek 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya 

Kovács Márta  

Gungl Melinda 

Endrédi Edit 
Gyermekvédelmi ügyek 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya 

Kovács Márta  

Gungl Melinda 

Endrédi Edit 
Termőföld kifüggesztés 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: a kérelmet a földhivatal honlapján 

közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. Csatolni kell az adás-vételi 

szerződést négy eredeti példányban, amelyek közül egy példánynak a biztonsági 

kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (biztonsági okmány) kiállítottnak 

kell lennie. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére 

vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes. 

 

Májik Katalin 

Gungl Melinda 

Endrédi Edit 

 

 

 

 

http://banhorvati.hu/oldal/56/adougyek
http://banhorvati.hu/oldal/57/anyakonyvi-ugyek
http://banhorvati.hu/oldal/58/lakcimnyilvantartas
http://banhorvati.hu/oldal/59/mukodesi-engedelyek
http://banhorvati.hu/oldal/60/szocialis-ugyek
http://banhorvati.hu/oldal/61/gyermekvedelmi-ugyek
http://banhorvati.hu/oldal/62/termofold-kifuggesztes


Egyéb ügyek: 

- Birtokvédelem  
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, 

lakcímkártya 
- közoktatás 

- környezetvédelem 

- lakossági panaszok 

- szerződéses ügyek 

- a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyek,építési, 

közlekedési, vízügyi, energiaügyi feladatok 

 

Dr. Nagy Attila jegyző  

Pénzügyi ügyek  Széperdei Csabáné 

Rodenbücher Lászlóné 

Vajdáné Rajna Ágnes 
Gazdálkodási ügyek Ürmösy Sándorné 

Katcz Tímea 

Baumann Szilvia 

 

 

 

2.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. 

Köztisztasági feladatok:  

A község köztisztasági feladatait az Önkormányzat brigádja, valamint a közfoglalkoztatás keretében az 

önkormányzatnál dolgozó személyek látják el. Közterületek kézi és gépi takarítása, hóeltakarítás, 

síkosságmentesítés, parkfenntartási feladatok, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, stb.  

Ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetés: 

Dunaszentgyörgy község közigazgatási területén az ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatást a 

Mezőföldvíz Kft. végzi.  

Elérhetőség:  

7030 Paks, Kölesdi út 46. 

Ügyfélszolgálat: 06 40 462 000 

 

Települési szilárd hulladékkezelés: 

Dunaszentgyörgy község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében 

a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd 

hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult 

hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékkezelő Kft. útján a Regionális Kommunális 

Szolgáltató Kht. 

Elérhetőség:  

7100. Szekszárd Epreskert u. 9, tel: + 36 74 / 528 – 853 

Vonatkozó jogszabály:Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság 

fenntartásának helyi szabályairól szóló 16/2007. (XII. 22.) rendelete.  

Temetkezés:  
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat a Gyertyaláng Kft.-vel kötött a köztemető üzemeltetésére 

szerződést.  

Elérhetőség:  

7100, Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 50/b tel: (74)317-632, (30)929-5609 

Vonatkozó jogszabály: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000. (IX 25.) 

ÖR rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezésről. 

 

 

 

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 

kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba 

bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó 

szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés 

módja, a másolatkészítés költségei. 

http://banhorvati.hu/oldal/63/egyeb-ugyek
../Közadat/Minden%20települést%20érintő/1-%20Dunaszentgyörgy%20C%20meghajtóról/2011.%20jegyzőkönyvek/2011.%20Rendelet/16.-%202007.%20egys.%20köztisztasági%20R..doc
../Közadat/Minden%20települést%20érintő/1-%20Dunaszentgyörgy%20C%20meghajtóról/2011.%20jegyzőkönyvek/2011.%20Rendelet/16.-%202007.%20egys.%20köztisztasági%20R..doc


 Nyilvántartás a szálláshely- üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 

 

2.6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a 

kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

-  

 

2.7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés 

(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 

nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv 

szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

 Az önkormányzat képviselő-testületének döntéseinek előkészítését a polgármester a 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal által látja el. Szabályai az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatában találhatók. A képviselő-testületi ülések helye általában a 

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (7135, Dunaszentgyörgy, 

Rákóczi u. 90.), ideje általában a hónap utolsó csütörtökén 16.00. órától. A jegyzőkönyvek 

megtalálhatók az önkormányzat honlapján. 

 

2.8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás 

időpontjától 

Az előterjesztések megtalálhatók az önkormányzat honlapján. 

 

2.9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

-  

 

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei 

és indokolásuk 

-  

 

2.11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

-  

 

2.12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az 

illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi 

felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál (7135, Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90.) nyújthatók be írásban, a kérelem alapján a 

jegyző jár el. 

 

2.13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló 

statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

-  

 

2.14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott 

szervre vonatkozó adatai 

-  

 

2.15. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a 

közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

http://www.balatonhenye.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/nyilvantartas-szallashely-2013.xls
http://www.balatonhenye.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/nyilvantartas-mukodesiengedely-2013.xls
http://www.balatonhenye.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/nyilvantartas-kereskedelem-2013.xls


-  

 

2.16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 

hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

- 

 

2.17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

- 

 

2.18. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról 

szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a 

rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló 

formátumok megjelölésével 

- 

 

2.19. A 18. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó 

általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

- 

 

2.20. A 18. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából 

történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás 

alapját képező tényezőkkel együttesen 

- 

 

2.21. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 

Nem releváns, közérdekű adat nem áll rendelkezésre 

 

2.22. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek 

megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás 

egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

Nem releváns. 

 

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló 

törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító 

megállapodások szövege 

 

Nem releváns. 

 

 

2.24. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi 

szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró 

dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az 

újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, 

feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját 

bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére 

 

Nem releváns. 

 



 

 

 

III. Gazdálkodási adatok 
 

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint 

beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testületének 

3/2016 (IV.4.) önkormányzati rendelete  

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.  

 

 

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése 

 

 

2. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési 

kiadási és bevételi főösszegét 510.506 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti 

részletezésben. 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) önkormányzatok működési támogatása 156.832 e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 206.715 e Ft 

amelyből: 

      ba) működési célú támogatások 206.715 e Ft 

      bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft 

c) közhatalmi bevételek   56650 e Ft 

d) működési bevételek   34151 e Ft 

e) felhalmozási bevételek   0 e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 

g) finanszírozási bevételek 212990 e Ft 

amelyből: 

      ga) belföldi finanszírozás bevételei 212990 e Ft 

      gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft 

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 

 0 e Ft 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 510.506 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft. 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 34151 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 



 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban 

rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi 

önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 385.055 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 61.150 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:     15.224e Ft 

      ac) dologi kiadások:  121.900 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:    11.500 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:     5.500e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 169.781 e Ft 

      ba) beruházások, 157.781 e Ft 

      bb) felújítások   12.000 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások  e Ft 

c) finanszírozási kiadások 125.451.e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai 125.451 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

 e Ft 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 510.506 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) 

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról 

a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett  

a) beruházási kiadások beruházásonként  

aa) ..................................... beruházás  e Ft,  

ab) ..................................... beruházás  e Ft,  

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) ..................................... felújítás  e Ft,  

bb) ..................................... felújítás e Ft. 

 

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű 

ellátásai: 

a) 11.500 e Ft 

 

 

 

5. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő. 

 

6. § 



 

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft. 

 

 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 

 

 

7. § 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös 

Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét 75.158 ezer forintban állapítja meg a 

2. melléklet szerinti részletezésben. 

 

 

8. § 

 

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) önkormányzatok működési támogatása 75.020 e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft 

amelyből: 

      ba) működési célú támogatások 0 e Ft 

      bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft 

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft 

d) működési bevételek 0 e Ft 

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 

g) finanszírozási bevételek 271 e Ft 

amelyből: 

      ga) belföldi finanszírozás bevételei 138 e Ft 

      gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft 

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 

 0 e Ft 

 

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 75.158. e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. 

 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) működési bevételek: 75.158 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek : 0 e Ft. 

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban 

rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi 

önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

9. § 

 

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 75.158 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 57.288 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  14.841e Ft 

      ac) dologi kiadások:    3.060 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft 

      ba) beruházások, 0 e Ft 



      bb) felújítások 0 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások  0 e Ft 

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

 0 e Ft 

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.158e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) 

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról 

a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

 

10. § 

 

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – 

a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 

 

 

4. Az önkormányzat saját költségvetése 

 

11. § 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 

510.506 ezer forintban állapítja meg. 

 

12. § 

 

(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) önkormányzatok működési támogatása 156.832 e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 206.715 e Ft 

amelyből: 

      ba) működési célú támogatások 206.715 e Ft 

      bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft 

c) közhatalmi bevételek  56.650 e Ft 

d) működési bevételek   34.151 e Ft 

e) felhalmozási bevételek   0 e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 

g) finanszírozási bevételek 212.990 e Ft 

amelyből: 

      ga) belföldi finanszírozás bevételei 212.990 e Ft 

      gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft 

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 

 0 e Ft 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 510.506 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 e Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 510.506 e Ft, 



b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban 

rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi 

önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

13. § 

 

(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 178657 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 61.150 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  15.224 e Ft 

      ac) dologi kiadások:                                                                 121.900 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  11.500 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 169.781 e Ft 

      ba) beruházások, 157.781 e Ft 

      bb) felújítások   12000 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások   e Ft 

c) finanszírozási kiadások  e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai  e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai  e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

  e Ft 

(2) Az önkormányzat kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 510.506 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) 

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról 

a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

14. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő. 

 

5. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 

 

15. § 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi 

költségvetési főösszegét 50.692 ezer forintban állapítja meg a 3. melléklet szerinti részletezésben. 

 

16. § 

 

(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50.431 e Ft 

amelyből: 



      ba) működési célú támogatások 50.431e Ft 

      bb) felhalmozási célú támogatások  e Ft 

c) közhatalmi bevételek  e Ft 

d) működési bevételek  e Ft 

e) felhalmozási bevételek  e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök  e Ft 

g) finanszírozási bevételek 261 e Ft 

amelyből: 

      ga) belföldi finanszírozás bevételei 261 e Ft 

      gb) külföldi finanszírozás bevételei  e Ft 

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 

  e Ft 

(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 50.692 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. 

 

(3) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből 

a) működési bevételek: 50.692 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban 

rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi 

önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

17. § 

 

(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés 50.692 e Ft 

      aa) személyi juttatások: 37.412 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:  10.980e Ft 

      ac) dologi kiadások:    2.300 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft 

      ba) beruházások, 0 e Ft 

      bb) felújítások 0 e Ft 

      bc) egyéb felhalmozási kiadások  0 e Ft 

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft 

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft 

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft 

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  

 0 e Ft 

(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 50.692 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) 

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról 

a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – 

közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,  



b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 

 

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

19. § 

 

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az 

értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő 

értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét 

követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. 

 

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét 

elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 

 

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a 

polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és 

döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

20. § 

 

A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 

az alábbiakat határozza meg 

a) köztisztviselői illetményalap 38650 Ft,  

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200000 Ft/év/fő. 

 

21. § 

 

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

22. § 

 

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 

végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú 

mellékletben határozza meg. 

8. Záró rendelkezések 

 

23. §  

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

 

3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti 

költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 

összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, 

kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a 

kedvezményezett lemond 

- 

 



 

3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot 

elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 

megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű 

jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése 

(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött 

szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi 

és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, 

továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok 

eredményeként kötött szerződések adatai kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül 

számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 

könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél 

az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul 

venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 

szerződések értékét egybe kell számítani 

- 

 

 

3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati 

kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

- 

 

3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen 

egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti 

szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és 

sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott 

feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

- 

 

3.6.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra 

vonatkozó szerződések 

- 

 

3.7. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 

megkötött szerződésekről) 

-  

 

 


