
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3. számú 

 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2012. február 22-én 18:25 órai kezdettel 
tartott képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak: Styevó Gábor polgármester 
                        Zachar Zénó alpolgármester (késve érkezett) 
                        Balázs Ferenc képviselő 
                        Szarka Péter képviselő 
                        Szigetvári László képviselő    
                        Tóth Károly képviselő   
                        Zsíros Csaba képviselő   
           
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző 
                  Koncz István igazgató 
                                          Zachar Kázmérné tagóvoda vezető 
                                                     Zacharné Kucsera Mária GAMESZ igazgató 
                                                          
Távol volt: Kucsera Andrásné, a  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke    
         Wágnerné Fejes Mária könyvelő 
 
Továbbá jelen volt: Majer Csaba 
                                  Veres Károly  
                                                                                                                                                                                                    
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester 
                   
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a 
megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt. 
 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
. 
Napirendi javaslat: 
 
Tárgy:  Napirend meghatározása 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pont elfogadását. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel elfogadja.  
 
 
H A T Á R O Z A T :        Nézsa Község Önkormányzatának  
18/2012. (II.22.) önk.    Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Napirend: 



 

 
1. Rendelettervezet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (részletes vita) 
       Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
2. Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
3. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 

 
4. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 

          Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 

 
1. Napirend tárgyalása 

 
Styevó Gábor polgármester: Előterjesztés 
Tárgy:  Nézsa község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése  
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése és az SZMSZ 
10. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-ában előírt 
kötelezettség alapján benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek Nézsa Község Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.  
 
A 2012. évi költségvetés tervezet összeállításánál Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az államháztartásról szóló törvény és 
annak végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az ez évi 
költségvetést megalapozó képviselő-testületi döntéseket, a költségvetési koncepciót, a 
vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe. 
 
A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat - címenként, bevételi 
és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat - melyeket a költségvetési 
törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2012. évre vállalt 
kötelezettségeit. A költségvetési rendelet tervezete tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően 
ellátandó, a Képviselő-testület felvállalt feladatok finanszírozását. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a tisztelt Képviselő – testületet. 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 

− társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős  
− környezeti, egészségi következménye: nincsen 
− adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályi változások miatt új 

adminisztrációs követelményeket határoz meg. 



 

− jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a 
jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás az állami finanszírozás 
megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. 

− jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat 2011. decemberi 
állapothoz képest, az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételeit és eljárás 
szabályait határozza meg.  

 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján a jogszabály indoklás az 
előterjesztés  mellékelte. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012. évi költségvetési javaslat összeállításánál a pénzügyi keretek leterheltsége miatt 
a következő prioritási sorrend felállításával teszünk javaslatot az ellátandó feladatokra: 
 
1.) Az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is a legfontosabb feladat az 

intézmény-hálózat működőképességének fenntartása, a kötelező feladatok ellátása. 
 
2.)  A hitelszerződésekből adódó 2012. december 31-ig esedékes adósságszolgálat. 
 
3.) Az intézményi épületek karbantartása. 
 
4.) A község közterületeinek fenntartása. 
 
Rendeletalkotási javaslat:  
 
Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Nézsa Község Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet alkossa meg. 
 
A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.  
 
A rendelet mellékletei Nézsa község Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeiről és 

kiadásairól és mérlegeiről 
 
A támogató döntéshez az SZMSZ 38. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség 
szükséges. 
A rendeletalkotás az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik. 
  
 Wágnerné Fejes Mária előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete 
 

a  Nézsa község Önkormányzatának 
2012. évi költségvetéséről 

 
A Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi 



 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

2. Napirend tárgyalása 
 

ELŐTERJESZTÉS  
 

Tárgy:  Rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló …../2012. (II..) Ör. rendelet megalkotásához 
 
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdés és az SzMSz 10.§(1) 
bekezdés alapján nyilvános ülésen történik  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatok tulajdonára, vagyonára vonatkozó hatályos jogszabályok 2012. 
január 1-től megváltoztak, ezért az Önkormányzat részére is új kötelezettséget állapítanak 
meg a vagyonrendeletben meghatározott önkormányzati tulajdon és vagyon körének 
átvezetése tekintetében. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény megállapítja az állami és a helyi 
önkormányzatok tulajdonában álló vagyon, (együtt: nemzeti vagyon) megőrzésének, 
védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam 
és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti 
rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat 
kizárólagos gazdasági tevékenységeit. 
A fenti törvény meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok vagyona törzsvagyon vagy 
üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy 
hatáskör gyakorlását szolgálja.  
A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyoni elemekből áll. A 
forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozik a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 
vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
minősített vagyon.  
 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. § (1) bekezdése kötelezettségként határozza meg 
a helyi önkormányzat számára, hogy a törvény hatálybalépését - 2011. december 31.- 
követő 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló 
vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 

A jogszabályszerkesztés részletes szabályait a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII.14.) IRM rendelet tartalmazza. Az IRM rendelet a jogszabályok megszerkesztésére és a 
megszövegezésére vonatkozó követelményeket határozza meg. 

Fontos szabály, hogy az önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb szintű 
jogszabályban szereplő előírások. Szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett hivatkozást kell 
alkalmazni. 
1. A változások alapján szükséges, a 21/2009. (XII.01.) Ör. rendelet (vagyonrendelet) 
hatályon kívül helyezése és a fenti törvénynek és a jogalkotási rendeletnek megfelelően egy 
új rendelet megalkotása. 



 

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemként meghatározott 
ingatlanok az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartoznak, amelyre  a nemzeti 
vagyonról szóló törvény meghatározza, hogy az ilyen vagyonelem elidegenítési és – 
vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével – terhelési 
tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. Az osztott tulajdon olyan 
tulajdont jelent, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezőt és nem a föld tulajdonosát 
illeti meg. 
Fentiek alapján az ilyen minősítésbe meghatározott ingatlanok nem értékesíthetők, a fenti 
kivétellel nem terhelhetők meg és az önkormányzat az ingatlan 1/1 tulajdonosa. 
 
A törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget téve, az önkormányzat az alábbi 
ingatlanokat javasolja a forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemként megjelölni. 
 
Ezek az ingatlanok a községre jellemező, a múltnak emléket állító egyedi emlékek, melyek 
megtartása és védelme indokolt. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a tisztelt Képviselő – testületet. 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 

− társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: átlátható, hatékony, költségtakarékos 
vagyongazdálkodás, a vagyon értékmegőrző  használata, hasznosítása  

− környezeti, egészségi következménye: nincsen 
− adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű 
− a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: 

törvényben előírt kötelezettség teljesítése, elmaradása esetén törvényesség felügyeleti 
intézkedés 

− a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 

A rendelet tervezet az előterjesztés melléklete.  
 
Rendeletalkotási javaslat: 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2009. (XII.01.) Ör. rendelet hatályon kívül 
helyezését és új önkormányzati vagyonrendeletet alkossa meg. 
 
A támogató döntéshez az SzMSz 38. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség 
szükséges. 
A határozathozatal az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik. 
 
Nézsa, 2012. február 10. 
        Turcsán Mónika 
                  jegyző 
Az elnök szavazást kér: 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja. 



 

 
Nézsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

3/2012. (II.23.)  
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról, 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
 
 
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) megállapított feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Nézsa község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő ingó és ingatlan vagyonra, vagyoni értékű 
jogokra, a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokra, gazdasági társaságban az 
önkormányzatot megillető társasági részesedésekre, egyéb értékpapírokra, kárpótlási 
jegyekre, az Önkormányzat tulajdonában lévő pénzeszközökre, valamint az Önkormányzatot 
külön jogszabály vagy szerződés alapján megillető vagyonra és követelésre. 
 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. ingatlan vagyontárgy: föld, épület, az épületrész, egyéb építmény, közmű és egyéb 
építményterület, a telek. 
2. ingó vagyontárgy: különösen a számviteli szabályok szerinti tárgyi eszközök (pl. gépek, 
berendezések, járművek) az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
kivételével, valamint a számviteli szabályok szerinti készletek (pl. áruk, rövid időn belül 
elhasználódó szerszámok, műszerek, berendezések)  
3. vagyoni értékű jog különösen  

a) a számviteli szabályok szerinti immateriális javak között nyilvántartott vagyoni értékű 
jogok a b) pont szerintiek kivételével (pl. bérleti jog, koncessziós jogok, licencek, saját  
szoftver vásárlás esetén a telepítés joga), valamint  

b) földhasználati, haszonélvezeti és használati, bérleti jogok, a szolgalmi jog (telki 
szolgalom, közérdekű szolgalmak), az ingatlanok rendeltetésszerű használatának 
előfeltételét jelentő - jogszabályban nevesített – hozzájárulások megfizetése alapján 
szerzett használati jog (pl. víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó 
vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás), valamint az ingatlanhoz 



 

kapcsolódó egyéb jogok [pl. visszavásárlási jog, elővásárlási jog, vételi jog (opció), 
jelzálogjog, zálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, telekalakítási, építési tilalom, 
építésügyi korlátozások, stb.]  

4. portfólió vagyon: a tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok, gazdasági társaságban az 
önkormányzatot megillető üzletrészek, egyéb értékpapírok, kárpótlási jegyek, az 
Önkormányzat tulajdonában lévő pénzeszközök. 
5. tulajdonosi jogok: a vagyon megszerzése, birtoklása, használata, hasznainak szedése, a 
vagyonnal való rendelkezés, a vagyon kezelése, a kötelezettségek keletkeztetése, a 
követelések elengedése és mérséklése. 
6. tulajdonosi jogok gyakorlója: aki a nemzeti vagyon felett a helyi önkormányzatot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult  
  

 
 

II. Fejezet 
Az önkormányzat vagyona 

 
 

3. § 
 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemeket e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
4. § 

 
A Képviselő-testület az alábbi vagyontárgyakat sorolja a korlátozottan forgalomképes vagyon 
körébe: 

 
a) levéltári és tervtári iratanyag 
b) közművek  
c) az önkormányzat intézményei használatában lévő vagyon  
d) sportpályák és sportcélú létesítmények,  

 
 

3. A vagyon átsorolása 
 

5. § 
 
(1) A Képviselő-testület – ha törvény eltérően nem rendelkezik - dönthet a vagyontárgy 
a)  az újonnan szerzett/kialakult vagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonná, illetve forgalomképes üzleti vagyonná nyilvánításáról,  
b) a meglévő vagyon forgalomképességének megváltoztatásáról. 
 
(2) A Képviselő-testület az átminősítéssel kapcsolatos döntését minősített többséggel hozza 
meg.  
 
(3) A Képviselő-testület a községrendezési és építési szabályzatról szóló rendeletében az 
önkormányzat vagyontárgyait korlátozottan forgalomképessé, forgalomképes üzleti vagyonná 
nyilváníthatja. Ebben az esetben a vagyontárgy átsorolására további egyedi döntést nem kell 
hoznia a Képviselő-testületnek. 
 



 

(4) Jogutód nélkül megszűnő intézmények, gazdasági társaságok esetén az önkormányzat 
tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat - a megszűnéssel egyidejűleg- 
be kell sorolni az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonába, vagy üzleti vagyonába. 
 
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, de az alaptevékenységük 
ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselő-testület dönt - a költségvetési 
szerv alapító okiratának megfelelő módosításával - arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a 
költségvetési szerv használatából, és a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át. 
 
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok használatában lévő, de az alapító 
okirat (társasági szerződés) szerinti feladataik ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében 
a Képviselő-testület dönt arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a gazdasági társaság 
használatából és a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át.  
 

 
 

III. Fejezet 
Rendelkezés az önkormányzat vagyonával 

 
4. A tulajdonosi jogok gyakorlása, rendelkezés a tulajdonos képviseletében 

 
6. §  

 
(1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 
 

 
5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 
7. § 

 
(1) A vagyon szerzésére, önkormányzati vagyon elidegenítésére, hasznosítására, biztosítékul 
adására és megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyontárgy 
forgalmi értékét meg kell határozni. 
 
(2) A vagyontárgy értékesítése, megterhelése, vagyontárgy szerzése esetén annak forgalmi 
értékét 

a) ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, 
b) tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapír esetén, ha az 

- a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapír, úgy a tőzsdén 
kialakult tőzsdei árfolyamon, 

- a tőzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, úgy a 
sajtóban közzétett, 3 hónapnál nem régebbi adásvételek vételi középárfolyamán, 

c) egyéb társasági részesedés esetén az utolsó lezárt üzleti év értékelése alapján, 
d) ingó vagyontárgy esetén az amortizációval csökkentett beszerzéskori érték alapján kell 

meghatározni. 
 
(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll – a (2) bekezdésben 
foglaltaknál – régebben készült, de egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés vagy üzleti 
értékelés, a döntést megelőzően ennek becsléssel napi értékre átszámított változata is 
elfogadható (aktualizált értékbecslés). 
 



 

(4) Vagyontárgynak a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb hasznosítása (bérlet, 
használat) esetén a vagyontárgy értékén a 12 havi bérleti, használati díjat, ennél rövidebb 
időre történő hasznosítás esetén a 12 hónapra számított bérleti, használati díj időarányos 
részét kell érteni.  
 

8. § 
 

Önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló döntést a Képviselő-
testület hozza meg, a döntéshez minősített többség szükséges.  
 

6. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 
 

9. § 
 
A forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodásokat, szerződéseket 
a képviselő-testület felhatalmazásával a polgármester köti meg. A tulajdonosi pozícióból 
eredő jognyilatkozatokat a polgármester adja ki. 
 

7. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 
 

10. § 
 
(1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon értékesítését, gazdasági társaságba 
való bevitelét, megszerzését és megterhelését illetően a Képviselő-testület gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat. 
 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei – az alapító okirat szerinti feladataik ellátásához - 
használják és – alapfeladataik ellátásának sérelme nélkül - bérbeadás útján természetes 
személy vagy átlátható szervezet részére – a polgármester jóváhagyásával - tovább 
hasznosíthatják. 
 
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyont érintő bérleti vagy használati szerződés 
megkötésére a képviselő-testület jogosult. 
 

8. A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 
 

11. § 
 
(1) Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat: 
      a) a forgalomképes ingó vagyontárgy megszerzése, elidegenítése, megterhelése esetén a  
      b) Portfólió vagyon estében      
      c) az ingatlanvagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbe és   
          használatba adásáról való döntés tekintetében   
      d) a forgalomképes vagyon gazdasági társaságba való beviteléről  
 

12. § 
 
(1) A törvényben meghatározott forgalmi értéket meghaladó forgalomképes üzleti vagyont 
értékesíteni kizárólag versenyeztetési eljárás útján. 
 



 

(2) Amennyiben törvény az értéket nem határozza meg, a forgalomképes üzleti vagyon 
értékesítése esetén 25 millió forint értékhatár felett kötelező az (1) bekezdés szerinti 
versenyeztetési eljárás lefolytatása. 
 
(3) A tulajdonosi jog gyakorlója dönthet úgy, hogy a törvényben vagy e rendeletben 
meghatározott forgalmi értéket meg nem haladó önkormányzati vagyon értékesítése 
versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. 
 

 
9. Tulajdonosi jogok gyakorlása egyéb kérdésekben 

 
13. § 

 
A Képviselő-testület jogosult: 
(1) az önkormányzatot megillető, vagy várományi vagyonát érintő perbeli, vagy peren kívüli 
egyezség megkötésére  
(2) az önkormányzati vagyon tekintetében fennálló elővásárlási jogról történő lemondás 
megtételére 
 

14. § 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat követelésről részben vagy egészben csak az alábbi 
esetekben mondhat le: 

a) csődegyezségi megállapodásban, 
b) bírói egyezség keretében, 
c) peren kívüli megegyezés során,  
d) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a 

követelés behajthatatlannak minősül, 
e) végrehajtási eljárásban, ha a követelés az eljárás során nem, vagy csak részben térül 

meg, 
f) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel – vagy aránytalan költségráfordítással – 

érvényesíthető, 
g) ha a követelés kötelezettje nem fellelhető és ez hitelt érdemlően bizonyított 
h) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis 

összegű követelések esetében – amennyiben az önkéntes teljesítésre történő 
felhívásnak az Önkormányzat eleget tett. 

 
 

11. Záró rendelkezések 
 

15. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az önkormányzat a vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 3/2000. (VI.07.) Ör. rendelet.  
 
Nézsa, 2012. március 22. 
 
 

Styevó Gábor Turcsán Mónika 
polgármester jegyző 

 



 

 
 
 

1. számú melléklet a 1/2012.(02.23.) önkormányzati rendelethez 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó 

vagyonelemek 
 
1. Reviczky – Kastély és parkja 
Cím: 2618. Nézsa, Szondi út 99. 
Építészeti stílusa: kastély 
Építési ideje: 1770. 
Alkotók: gróf Klobusitzky István és Blaskovich Miklós építette 
A község központjának építészetileg, községképileg meghatározó épülete. Környezetével 
együtt műemléki védettséget is élvez. 
A község közepén álló impozáns kastély, eklektikus formáját 1891-ben kapta. Ma általános 
iskola működik benne. Hét hektáros védett park övezi, benne ritka lombos fákkal, kis 
patakkal. 
 
 
2. Parádés istálló és park  
Cím: 2618. Nézsa, Szondi út 97. 
         A XIX.-XX. századi, a Reviczky kastélyhoz tartozó épület és kispark. 
 
3. Gyógyszertár 
Cím: 2618. Nézsa, Szondi út 101. 
          Régi nevén kiskastély, a Reviczky kastélyhoz tartozó épület, amelyben a kiszolgáló   
          személyzet lakott. 
 
4. Orvosi rendelő: 
Cím: 2618. Nézsa, Szondi út 103. 
          A kastélypark mellett található épület, amelyben jelenleg, háziorvos, fogorvos és   
          tanácsadó működik. Felújítva 2011-ben. 
 
Magtár:   
Cím:2618. Nézsa, Szondi út 97. 
        A barokk stílusú magtár a XIX. század első felében épült, s az utcavonallal     
        Párhuzamosan 
 
 
Ezek az ingatlanok a községre jellemző, a múltnak emléket állító egyedi emlékek, melyek 
megtartása és védelme indokolt. 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2012. február 22-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Nézsa alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
Előkészítette: Jegyző 
 



 

TISZTELT KÉPVISEL Ő-TESTÜLET! 
 

Jogszabályi változások szükségessé teszik a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
felülvizsgálatát, a 2012. január 1-jétől hatályos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv.(továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII. 31.) Korm. rend.(továbbiakban: Ávt.), az államháztartási szakágazat rendjéről 
szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján. 
 
Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása 
elkülönül és ebből adódóan az önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
a jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben 
szintén nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában.  
 
Ezeket a szakfeladatokat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával törölni 
kell, és a MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni. 
 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2011-ben vizsgálta felül a Képviselő-testület. 
 
Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, az 
önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokat az önkormányzat és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve annak függelékében javasolom rögzíteni. 
 
Azóta hatályon kívül helyezték az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-t, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv.-t, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet. 
Megszűnt a költségvetési szerveknél az úgynevezett kiegészítő, és kisegítő tevékenység, csak 
alaptevékenységet és vállalkozói tevékenységet lehet jelölni az alapító okiratban.  
Típus szerinti besorolása, a tevékenység jellege alapján és a feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója helyett a gazdálkodási besorolása elnevezés lépett. 
 
Mindezekre figyelemmel kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztéshez csatolt 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletet alkossa meg, továbbá 
fogadja el a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati 
javaslatot. 
 
 
H A T Á R O Z A T:  
19/2012.(II.22.)Önk. 
 
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat 
1. melléklete szerint, továbbá az egységes szerkezetű Alapító Okiratát, e határozat 2. 
melléklete szerint.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy mind az Alapító Okirat módosítását, mind az egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot küldje meg az érintetteknek. 

 
Felelős:     Polgármester 
Határid ő:  2012.03.01. 
 



 

A határozat végrehajtását végzi:  Jegyző 
A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44.§ (3) bekezdés alapján 
egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A határozathozatal az Ötv 12.§ (6) bekezdése és az SZMSZ 45. § alapján nyílt szavazással 
történik. 
 

 
Mellékletek: 
 A határozat 1. melléklete: Alapító Okirat módosítás 
 A határozat 2. melléklete: egységes szerkezetű Alapító Okirat 
 
 
Nézsa, 2012. február 23. 
 
 

Styevó Gábor 
polgármester 

 
 

a 19/2012.(II.22.) számú kt Határozat 1. számú melléklete 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012. (II.22.) sz. önk. határozatában 
foglaltak alapján a Nézsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
(a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint módosítja: 
 
1.Az alapító okirat bevezető része az alábbi szövegre változik. 
„Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító)  

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1),  
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal  
- a 58/2008.(XI.06.) önk. sz. határozattal,   
- a 32/2009.(V.26.) önk. sz. határozattal,  
- a 65/2009.(IX.17.) sz határozattal módosított  
- a 3./2011.(I.26.) számú határozattal módosított  
- a 91/2011.(VIII.30.) számú határozattal módosított 
- a 19./2012.(II.22.) számú határozattal módosított” 

 
2. Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 
„Rövid neve: Polgármesteri Hivatal Nézsa” 

 
 
3. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakra változik.  
„3.Alaptevékenysége:  
Ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
feladatokat, amelyeket jogszabályok Nézsa község illetékességi és működési körébe utalnak. 
Továbbá ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 



 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
       841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi   
                       társulások igazgatási tevékenysége” 
 
4. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakra változik. 
„4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 8.§ (1) bekezdése b) pontjában illetve a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján, a polgármesteri hivatal helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra létrejött egységes hivatal.+ 

 
 
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 

Szakfeladatszám Megnevezés 
680 002 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás 

841 114 1 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 115 1 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 116 1 
Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  

841 117 1 
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 118 1 
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841 126 1 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége  

841 173 1 Statisztikai tevékenység 

841 906 9 Finanszírozási műveletek 

841 907 9 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel 

882 111 1 Aktív korúak ellátása 

882 112 1 Időskorúak járadéka  

882 113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882 115 1 Ápolási díj alanyi jogon 

882 117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások  

882 118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882 119 1 Óvodáztatási támogatás 

882 202 1 Közgyógyellátás 



 

889 933 9 Gyermeknevelési támogatás 

889 967 9 
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –
átalakítási támogatása 

890 441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890 442 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890 443 1 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona és vagyon feletti rendelkezési   
    joga: a Nézsa 204/4/A hrsz alatt található – a valóságban a Nézsa, Park u. 1. sz. – az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi 
eszközök és egyéb készletek.” 
 
7. Az alapító okirat 8. pontjának b)-c) pontja az alábbiakra változik: 
„8.                                                                    
    b.) alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-  
                                                                     testülete 
 2618. Nézsa, Park u. 1. 
      c.) felügyeleti szerv neve, székhelye: 
          Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-  
                                                                     testülete                                               
    2618. Nézsa, Park u. 1.” 
 
8. Az alapító okirat 9. pontjának c) pontja az alábbiakra változik: 
 
„ 9.  
c) Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, akikre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény az irányadó.” 
 
 
9. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiakra változik: 
„11. Illetékességi működési köre:” 

 
10. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakra változik: 

 
„12. Gazdálkodási besorolása:” 
 

 

11. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiakra változik: 
 
„13. A költségvetési szerv bankszámlaszáma: 
      Országos Takarékpénztár Nyrt. Rétsági Fiók: 
         11741031-15735519   Pénzforgalmi bankszámla” 
 
 
 
 
Jelen módosító okirat 2012.03.01. napján lép hatályba azzal, hogy az Alapító Okirat 
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 



 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
Nézsa, 2012. február 22.        Styevó Gábor 
          polgármester 
 
 

a 19./2012.(II.22.) számú kt határozat 2. számú melléklete 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal 
ALAPÍTÓ OKIRAT 
egységes szerkezetben 

 
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító)  

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1),  
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal  
- a 58/2008.(XI.06.) önk. sz. határozattal,   
- a 32/2009.(V.26.) önk. sz. határozattal,  
- a 65/2009.(IX.17.) sz határozattal módosított  
- a 3./2011.(I.26.) számú határozattal módosított  
- a 91/2011.(VIII.30.) számú határozattal módosított 
- a 19./2012.(II.22.) számú határozattal módosított 
 
 
 

52/2007. (VIII. 28.) önk. sz. határozatán alapulva, 
2012. 01.01. hatállyal a következők szerint állapítja meg a Nézsa Község 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 
 

1.  A költségvetési szerv neve: 
Nézsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

    Rövid neve: Polgármesteri Hivatal Nézsa 
 
2.  A költségvetési szerv székhelye: 
     2618. Nézsa, Park u. 1. 
 
3.Alaptevékenysége:  
Ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
feladatokat, amelyeket jogszabályok Nézsa község illetékességi és működési körébe utalnak. 
Továbbá ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
       841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi   
                       társulások igazgatási tevékenysége 
 
 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  



 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 8.§ (1) bekezdése b) pontjában illetve a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján, a polgármesteri hivatal helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra létrejött egységes hivatal. 

 
 
 

5. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 

Szakfeladatszám Megnevezés 
680 002 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás 

841 114 1 
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 115 1 
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 116 1 
Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  

841 117 1 
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 118 1 
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841 133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841 126 1 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége  

841 173 1 Statisztikai tevékenység 

841 906 9 Finanszírozási műveletek 

841 907 9 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel 

882 111 1 Aktív korúak ellátása 

882 112 1 Időskorúak járadéka  

882 113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882 115 1 Ápolási díj alanyi jogon 

882 117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások  

882 118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882 119 1 Óvodáztatási támogatás 

882 202 1 Közgyógyellátás 

889 933 9 Gyermeknevelési támogatás 

889 967 9 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási 
támogatása 

890 441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890 442 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890 443 1 Egyéb közfoglalkoztatás 



 

 
 
6. A költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyona és vagyon feletti rendelkezési   
    joga: a Nézsa 204/4/A hrsz alatt található – a valóságban a Nézsa, Park u. 1. sz. – az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi 
eszközök és egyéb készletek. 
  

7. A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szerv: 
  Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda 2618. Nézsa, Szondi út 99.  
  Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 
 
8. Költségvetési szerv: 
 
    a.) fenntartójának neve, székhelye: Nézsa Község Önkormányzata 
                                                                       
 2618. Nézsa, Park u. 1. 
    b.) alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-  
                                                                     testülete 
 2618. Nézsa, Park u. 1. 
 
      c.) felügyeleti szerv neve, székhelye: 
          Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-  
                                                                     testülete                                               
    2618. Nézsa, Park u. 1. 
 
 
 
9. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
 
a) A képviselő-testület - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal 
vezetésére. 

b) A Polgármesteri hivatal képviseletére a jegyző jogosult, távollétében a jegyző által írásban 
meghatalmazott köztisztviselő. 

c) Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, akikre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény az irányadó.  

 
10. Az alapítás célja: 

A település lakosságának hatósági ügyintézés iránti igényének kielégítése, az 
önkormányzati döntések végrehajtásának előkészítése, végrehajtása; az önkormányzat 
hivatala hatósági ügyeinek teljes körű intézése a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. 

 
11. Illetékességi működési köre: 

Nézsa község közigazgatási területe. 
 

12. Gazdálkodási besorolása: 
 

 

a.) jogi személyisége: önálló jogi személy 
  



 

b.) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó         
költségvetési szerv 
 

Saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 
Alaptevékenységét önállóan látja el 
kormányrendeletben foglaltak szerint. 

 

  
  
 
12.  A költségvetési szerv által ellátatható vállalkozási tevékenység köre: 

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

13. A költségvetési szerv bankszámlaszáma: 
      Országos Takarékpénztár Nyrt. Rétsági Fiók: 
         11741031-15735519   Pénzforgalmi bankszámla 
 
Az önállóan működő költségvetési szerv bankszámlával rendelkezik. 
 
14. ÁFA alanyisága:  
      ÁFA alany, adószáma: 15451660-2-12 
 
15. A költségvetési szerv megszüntetése: 
      A költségvetési szerv átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés vagy az alapító döntése   
      szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki. 
 
16. Alapítás éve és a létrehozásáról szóló rendelkező határozat: 1992.01.01. 
                                                                               33/1991.(VI.20.) számú határozat 
 
17. Jogelőd költségvetési szerv:  1991. január 1. - 1991. december 31.  

                                                  Nézsa, Alsópetény, Keszeg Körjegyzőség. 
                                     Címe:   2618. Nézsa, Park u. 1. 
 

Nézsa, 2012. február 22. 
 
Styevó Gábor                  Turcsán Mónika 
polgármester                         jegyző 
 

Záradék: 
Az Alapító Okiratot Nézsa község Képviselő-testülete 19/2012.(II.22.) számú határozatával elfogadta. 
Hatályos: 2012.03.01. 
 
Nézsa, 2012. február 22.      Turcsán Mónika 
                             Jegyző 

Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete 
A Képviselő-testület  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 



 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1.§ (6) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a kiegészül a 
következő (10) bekezdéssel: 
„(10) Az önkormányzat azonosító adatai: 

a) törzsszám: 735517 
b) adószám: 15735519-1-12 
c) KSH statisztikai számjel: 15735519-8411-321-12 
d) Pénzforgalmi bankszámla: 11741031-15451660 
e) Állami hozzájárulás pénzforgalmi bankszámla. 11741031-15451660-05120000” 

 
 

2.§ 
 
A Rendelet 1.§-a kiegészül a következő (11) bekezdéssel: 
 
„(11) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolását a rendelet 
1. számú melléklete tartalmazza.” 
 

3.§ 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2012.03.01-től kell 
alkalmazni. 
 
Nézsa, 2012. február 22. 
 
Styevó Gábor        Turcsán Mónika 
polgármester                jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Nézsa, 2012.02.23. 
 
Turcsán Mónika 
Jegyző 
 
 
 

1. számú melléklet a 4/2012.(II.22.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Szakágazatszám: 
 841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi   
                        társulások igazgatási tevékenysége 

Szakfeladatszám Megnevezés 
382 101 1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412 000 1 Lakó- és nem lakó épület építése 
421 100 1 Út, autópálya építése 
521 012 1 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 



 

522 001 1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562 100 1 Rendezvényi étkeztetés 
562 912 9 Óvodai intézményi étkeztetés 
562 913 9 Iskolai intézményi étkeztetés 
562 917 9 Munkahelyi étkeztetés 
562 919 9 Egyéb étkeztetés 
680 001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680 002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
750 000 1 Állat-egészségügyi ellátás 
811 000 1 Építményüzemeltetés 
813 000 1 Zöldterület-kezelés 
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás 

841 154 1 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

841 173 1 Statisztikai tevékenység 
841 192 1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841 383 1 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841 402 1 Közvilágítás 
841 403 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
841 901 9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841 902 9 Központi költségvetési befizetések 
841 903 9 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) 
841 906 9 Finanszírozási műveletek 
841 907 9 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel 
841 908 9 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
842 421 1 Közterület rendjének fenntartása 
842 531 1 A polgári védelem ágazati feladatai 

851 000 1 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

852 000 1 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 

854 314 1 Szociális ösztöndíjak  
856 000 1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856 020 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  

860 000 1 
Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex 
fejlesztési támogatása 

862 101 1 Háziorvosi alapellátás 
862 301 1 Fogorvosi alapellátás 
882 000 1 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882 113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  
882 116 1 Ápolási díj méltányossági alapon  
882 121 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882 122 1 Átmeneti segély  
882 123 1 Temetési segély 
882 124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882 129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások  
882 201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 



 

882 203 1 Köztemetés 
889 201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889 921 9 Szociális étkeztetés 
889 923 9 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
889 924 9 Családsegítés 
889 928 9 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889 935 9 Otthonteremtési támogatás 
889 942 9 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890 216 2 
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 
valamint támogatásuk  

889 969 9 Egyéb speciális ellátások 

890 221 1 
Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 
időskor megteremtését célzó programok 

890 301  Civil szervezetek működési támogatása 
890 302 1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása  
890 422 1 Adománygyűjtés és -közvetítés 
890 441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890 442 1 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890 443 1 Egyéb közfoglalkoztatás 

890 504 1 
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének 
támogatása 

890 505 1 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 

890 506 1 
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása 

900 400 1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910 121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910 123 1 Könyvtári szolgáltatások 
910 302 1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása  

910 422 1 
Védett természeti területek és természeti értékek 
megőrzése és fenntartása 

910 501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk  

910 502 1 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése  

931 102 1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
931 204 1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931 903 9 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960 302 1 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

 
I N D O K O L Á S 
Általános indokolás 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény több jelentős változást tartalmaz.  
Egyik változás, hogy a helyi önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a 
jövőben nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) alapító 
okiratában. Tekintettel arra, hogy Nézsa Község önkormányzata nem rendelkezik alapító 
okirattal , az önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatokat a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: SZMSZ) módosításával az SZMSZ-ben szükséges szerepeltetni. 



 

 
Részletes indokolás 

 
Az SZMSZ I. fejezetének 1. §-ában szerepeltetésre kerülnek az önkormányzat alapadatai, 
valamint utalás történik az önkormányzat szakfeladataira oly módon, hogy azok az SZMSZ 6. 
számú függelékében kerülnek felsorolásra. 
Az SZMSZ függelékeinek felsorolásánál feltüntetésre kerül az új 6. számú függelék. 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete 

 
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Jogszabály-tervezet hatásai 
 
Társadalmi hatások:  
Az önkormányzat átláthatósága növekszik 
 
Gazdasági, költségvetési hatás: 
Rendeződik az adóalanyiság és a számlavezetés kérdése 
Környezeti, egészségi következmények: 
nincsenek 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Minimális 
 
 
 
Az elnök szavazást kér Balázs Gábor és Surányi Katalin telekvásárlási kérelmének 
támogatására, a határozati javaslat elfogadására. 
 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli: 
 
 
H A T Á R O Z A T:  
20/2012.(III.22.) önk. 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Nézsa belterület 413/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 4322m2 térméretű ingatlanának megosztásához – új építési telek 
kialakítása céljából - hozzájárul a határozati javaslat mellékletét képező Dombai 
Gábor ingatlanrendező földmérő mérnök által M-14/2011. munkaszámon 
készített változási vázrajzban foglaltak szerint: 
 

• Nézsa belterület 413/7 hrsz, 1059 m2 „kivett” beépítetlen terület, új 
építési telek és 

• Nézsa belterület 413/8 hrsz 3263 „kivett” beépítetlen terület ingatlanokra. 
 



 

A megosztást követően a 413/7 hrsz-ú, ingatlant új építési telket az 
Önkormányzat értékesíti Balázs Gábor és Surányi Katalin nézsai lakosok 
kérelmezők részére.   
 
Egyidejűleg a Képviselő-testület az új építési telek (413/7 hrsz) kialakítása miatt 
szükséges Településrendezési Terv és HÉSZ módosításához a beérkező, 
szakhatósági vélemények figyelembevételével hozzájárul, az ÖRT ezirányú  
módosítását jóváhagyja. 
Egyidejűleg a Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az új építési telek 
kialakításához szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.   
 
 
 
 
 
Az elnök az ülést 22:00 órakor bezárta 

K.M.F. 
 
Styevó Gábor        Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nézsa Község sz. napirendi pont 
Polgármestere          Az előterjesztés törvényes! 
Ikt. szám: 
 
 
 /: Turcsán Mónika:/ 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztés 
Nézsa Község Önkormányzatának 

2012. évi költségvetésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére 
 
Az előterjesztést előkészítette: Wágnerné Fejes Mária pénzügyi előadó 
  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja, 
továbbá Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. Törvényben kapott feladatkörében az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről az alábbi előterjesztést nyújtja be Tisztelt Képviselő-
testületnek: 
 
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmát az államháztartásról szóló törvény 
idevonatkozó §-a, valamint Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ügyrendje 
szabályozza, amely szerint a költségvetési rendeletnek tartalmazni kell a működési és 
felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül szakfeladatonként a személyi jellegű 
kiadásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak 
pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve a 
helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait. 
 
Az önkormányzat költségvetésének összeállítására Magyarország 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény elfogadását követően került sor, mely törvény a 2012.évi költségvetésről rendelkezik. 
 
A költségvetés készítésére erősen rányomta bélyegét a koncepcióban már emlegetett 
recesszió. A feszültség növekedését eredményezik a szakmai jogszabályok évről-évre bővülő 
követelményei, amelyek teljesítéséhez nem biztosítanak elegendő többletforrást. A kötelező 
feladatok alulfinanszírozása azt eredményezi, hogy azoknál az önkormányzatoknál, ahol a 
helyi bevételek aránya alacsony, egyre inkább szűkül az önkormányzatok mozgástere, ezáltal 
a települések között évtizedek óta fennálló különbségek tovább növekednek. 
 
A költségvetés készítése során jogszabályi változások következtében az alábbi előírások 
figyelembe vételével készítettük el a település költségvetését. 
 
A 2012. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a minimálbér 78 000,-Ft helyett 93 000,- 
Ft lesz. 
 
A társadalombiztosítási járulék szociális hozzájárulásként szerepel, mértéke 27 %, 
összességében mint foglalkoztatói kötelezettség előző évhez képest változatlan. 
 
A makrogazdasági tendenciák mellett a költségvetés készítéséhez konkrét, már ismert 
adatokkal, illetve várható és a megvalósítandó önkormányzati célok elérése érdekében 
tervezett bevételekkel és kiadásokkal számoltunk. 
Nézsa Község Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési javaslata a fenti elvek, 
előírások és információk ismeretében, valamint a Képviselő-testület által a 2011. évi 
határozattal elfogadott költségvetési koncepció irányelveinek figyelembevételével került 
összeállításra. 
 
Költségvetési bevételek: 
Nézsa Község Önkormányzata 2012-ben várhatóan 219 754 eFt kiadással számol és ehhez
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197 670 eFt bevételi forrással rendelkezik, figyelmen kívül hagyva a  22 084 eFt hitelt. 
A javaslatban a bevételi és kiadási oldal között 22 084 eFt-os hiány fedezetére azonos összegű 
hitelfelvétel került tervezésre. 
A hiány túlnyomó többsége az intézmények alulfinanszírozásából keletkezik, illetve az 
infláció nem elhanyagolható kihatása, valamint felhalmozási kiadásként tervezett 79 245 eFt 
összegekből keletkezett, mellyel szemben 61 721 eFt felhalmozási bevételt tudunk realizálni, 
az itt hiányként mutatkozó  és terhel továbbá 1 757 eFt fejlesztési hitel visszafizetési 
kötelezettség is. Az iskolához 12 071 eFt-ot, az óvodához 5 129 eFt-ot kell hozzápótolni, 
hogy kiadásait fedezni tudja. 
 
A központi költségvetésből származó működési célú támogatások jelentik az önkormányzati 
bevételek legjelentősebb hányadát. 
2012. évi költségvetésben az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott és 
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által az önkormányzat közigazgatási területére 
kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg az önkormányzatot, így idén az átengedett 
szja bevétel 9 538 eFt, tavaly 8 546 eFt volt. 
 
Az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összege 2011. évben 55 874 eFt 
volt, idén 58 008 eFt lesz. 
 
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a helyben képződő személyi 
jövedelemadó bevétel és az iparűzési adóerő-képesség – a 2011. január 1-i lakosságszámra – 
együttesen számított egy főre jutó összege – 501-2000 fő közötti községek esetén -  nem ér el 
egy számított nagyságot, a jövedelem-differenciálódásának mérséklésére kiegészítő 
támogatást kapnak. Az ebből származó önkormányzati bevétel 2012-ben  28 860 eFt lesz, 
tavaly 30 757 eFt volt. Itt országos szinten 10 % körüli csökkentés történt előző évhez képest, 
mivel mint tudjuk a központi költségvetés is csak elvonásokkal tudja hozni az EU által 
kötelezően betartandó közgazdasági paramétereit. 
 
Az egyes jövedelempótló ellátások támogatásának mértéke 2011. évihez képest lényegesen 
változott. Az ápolási díjként kifizetett összegre idén is csak a 75 %-ra igényelhető központi 
forrás. Az időskorúak járadékának, a rendszeres szociális segélynek, a lakásfenntartási 
támogatásnak változatlanul 90 %-ára, a bérpótló juttatástámogatásnak változatlanul a 80 %-
ára igényelhető támogatás. Amennyiben közcélú foglalkoztatást biztosít az aktívkorú 
rendszeres szociális segélyben részesülő ellátottak részére az önkormányzat, úgy a támogatás 
mértéke 85 % (előző évben 95 % volt). 
 
A központi költségvetés a 2012. évben is központosított támogatást biztosít a helyi 
kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására. Ezért a költségvetés tervezése során 
215 eFt általános működési támogatást várunk. A többletforrás feladatalapú támogatás 
címén pályázat útján nyerhető, mely sikeres pályázás esetén módosításként pontosításra kerül. 
2011. évben ténylegesen 902 e Ft-ból gazdálkodhatott a nézsai szlovák nemzetiségi 
önkormányzat, mivel sok lehetőséggel élt különféle szervezetektől való támogatások 
elnyerésével. 
 
Az önkormányzat helyi iparűzési adóból származó tervezett bevétele 3 800 eFt, a 
magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel várhatóan 1 800 eFt, a 
kommunális adóbevétel teljes összegben felhalmozási bevételi forrásként viselkedik. 
Gépjárműadó várható bevétele 4 900 eFt összeggel került a javaslatba. Szolgálati lakások 
lakbére 1 597 eFt-ba került tervezésre. A tervezés a 2011. évi tényleges adatok alapján történt. 
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Saját bevételek az intézményi ellátási díjak, kamatbevételek, lakossági szemétdíj befizetések, 
bérleti díjbevételek, minimális bírságolási bevételek, továbbszámlázott esetleges szolgáltatási 
díjbevételek 8 830 eFt összegben lettek tervezve. 
 
Átvett pénzeszközként 12 157 eFt került a javaslatba, melyből 9 190 eFt a többcélú 
kistérségi társulás közlése alapján történt, illetve ebből 2 000 eFt még előző évről várható 
Munkaügyi Központtól foglalkoztatási támogatási elszámolásból ered, 600 eFt a háziorvos és 
a kisebbségi önkormányzat várható 215 eFt támogatása. 
Hitel: 22 084 eFt összegben került forráshiány fedezetként a tervbe. 
 
 
Költségvetési kiadások: 
 
Nézsa Község Önkormányzata 2012 évre összesen 219 754 eFt kiadást tervezett, melyből 
79 245 eFt felhalmozási kiadás, plusz 1 757 eFt a fejlesztési hiteltörlesztés, 138 752 eFt a 
működési kiadás 
A működési kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint oszlanak meg:  
 
Összehasonlításként az előző évi tervvel 
             2011.évi                  2012.évi 
 
- személyi juttatások:     78 030 eFt               69 129 eFt 
- foglalkoztatói járulékok:    20 479 eFt               18 546 eFt 
- dologi kiadások:     34 738 eFt               41 663 eFt 
- szociálpolitikai kiadások:      3 064 eFt                 3 292 eFt 
- működési célra átadott pénzeszk:        3 328 eFt                 4 122 eFt        
- működési célú hiteltörlesztés                                              2 000 eFt 
 
 
Felhalmozási kiadás: 
 
- felújítási kiadásokra  (orvosi rendelő felújítására, Petőfi út felújítására, őspark 
rekonstrukcióra, sportöltöző felújítására) 79 245 eFt, a támogatás ebből idén 
pénzforgalmilag 61 721 eFt, plusz 4 000 eFt-ért beterveztünk szolgálati lakást eladni. A 
fejlesztési hitel törlesztésével 15 281 eFt fejlesztési forráshiányunk van, amit a GAMESZ 
beindításával fogunk korrigálni.   
 
 
Szöveges előterjesztés melléklete a költségvetési bevételek 2012, és költségvetési kiadások 
2012 számszaki kimunkálása, Mellékelve  a 2012. évi költségvetést megalapozó számítások 
alapjául szolgáló részletezett terv önkormányzati szinten szakfeladatonként. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) – (3) bekezdése értelmében 
a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg, amely elkülönítetten épül a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe. A Szlovák 
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat feladatait a költségvetési kiadások és bevételek 
2012. 841127-1 szakfeladat  mint melléklet tartalmazza. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kimunkált számszaki táblázatok és szöveges tájékoztató alapján szíveskedjék megtárgyalni 
és a rendeletet megalkotni Nézsa Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetése 
vonatkozásában. 
 
Nézsa, 2012, február 10. 
 
            
         Styevó Gábor 
         polgármester  
           
          
 
 

 


