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EGYES HATÁRID ŐS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 
2016. év vonatkozásában 

 
I. 
 

Köznevelés, gyermekvédelem, szociális ellátás, esélyegyenlőség 
 

Tárgykör  Jogszabályi rendelkezés Jogszabály 
1./ 
Szolgáltatástervezési 
koncepció 
 

A legalább kétezer lakosú települési 
önkormányzat a településen, fővárosban élő 
szociálisan rászorult személyek részére 
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 
érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 
Amennyiben a települések egyes szociális 
feladataikat társulás keretében látják el, e 
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési 
koncepciót a társulás készíti el. A 
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az 
önkormányzat, illetve a társulás kétévente 
felülvizsgálja és aktualizálja. 
 
Határid ő: Kétévente 
Felelős: Képviselő-testület 
 

A szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. 
törvény 92.§ (3) 
bekezdése. 

2./ Magyar nyelvi 
előkészítés, a 
nemzetiség nyelvén 
folyó nevelés és 
oktatás iránti igény 
felmérése 

A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség 
nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 
települési önkormányzat, az állami 
intézményfenntartó központ évente köteles 
felmérni az érintett első óvodai nevelési évre, első 
iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók 
körében az érdekelt települési nemzetiségi 
önkormányzat és az országos nemzetiségi 
önkormányzat bevonásával. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Képviselő-testület, érintett intézmény 
 

A nemzeti 
köznevelésről 
szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83.§ 
(7) bekezdés 
alapján   

3./ Gyermekek 
rendszeres 
egészségügyi 
vizsgálatának 
megszervezése 

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia 
kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, 
a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, 
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 
megszervezéséről, ennek keretében különösen, 
hogy az óvodába járó gyermek, valamint a 
tankötelezettség végéig az általános iskolába, 
középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább 
egyszer fogászati, szemészeti és általános 
szűrővizsgálaton vegyen részt. 

A nemzeti 
köznevelésről 
szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25.§ 
(5) bekezdés 
alapján. 
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Határid ő: Évente 
Felelős: Érintett intézmény (feltételek biztosítása 
kapcsán a fenntartó) 

Tárgykör  Jogszabályi rendelkezés Jogszabály 
4./ Nevelési 
intézmény 
beszámolója és 
értékelése 

A fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal 
kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az 
intézmény tevékenységéről átfogó módon 
beszámoljon. 
A fenntartó a honlapján, annak hiányában a 
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a 
nevelési-oktatási intézmény munkájával 
összefüggő értékelését. 
 
Határid ő: Évenként 
Felelős: Fenntartó 

A nemzeti 
köznevelésről 
szóló 2011. évi 
CXC. törvény 85.§ 
(2)-(3) bekezdés 
alapján. 

5./ Óvodai 
beiratkozás 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) 
bekezdés alapján a fenntartó dönt az óvodába 
történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves 
nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
 
Határid ő: 2016. március 1. 
Felelős: Fenntartó 
 

A nemzeti 
köznevelésről 
szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83.§ 
(2) bekezdés b) 
pontja, valamint a 
nevelési-oktatási 
intézmények 
működéséről és a 
köznevelési 
intézmények 
névhasználatáról 
szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20.§ (1) 
bekezdés alapján 

6./ Gyermekjóléti 
szolgáltatás és 
családsegítés 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174.§ 
(3)-(6) bekezdése alapján a fenntartó 2016. 
február 1-jéig köteles kérelmezni a 2015. 
december 31-én működő Gyerekházának 
bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a 
fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, a 
Gyerekházat az eljárás befejezéséig úgy kell 
tekinteni, mintha jogerősen be lenne jegyezve a 
szolgáltatói nyilvántartásba. Gyermekjóléti 
szolgáltatás és családsegítés 2016. január 1-jétől 
kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. 
A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására 
2016. január 1-jétől a települési önkormányzat 
egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval 
ellátási szerződést nem köthet. 

A gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. 
törvény 174.§ (3)-
(6) bekezdése 
alapján. 
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A települési önkormányzat 2015. október 31-éig 
felülvizsgálja a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 
biztosítására kötött ellátási szerződést. A 
települési önkormányzat 2015. november 30-áig 
dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 
1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (4) 
bekezdésben foglaltak biztosításához szükséges 
módosítását 2015. november 30-áig kérelmezi. 
Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, 
az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha 
a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne 
jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvénnyel megállapított 40/A. §-t a 
2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. A nem járásszékhely településen 
működő gyermekjóléti szolgálat a járásszékhely 
településen működő gyermekjóléti központnak 
átadja 
a) 2016. január 10-éig a nála folyamatban lévő 
40/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyek 
iratanyagát, és 
b) 2016. január 31-éig a nála lezárt 40/A. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti ügyek iratanyagát. 
 
Határid ő: 2016. január 10., 2016. január 31. 
Felelős: Gyermekjóléti szolgálat 
 

7./ A gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról 
minden év május 31-
éig - a külön 
jogszabályban 
meghatározott 
tartalommal - átfogó 
értékelés készítése 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ 
(6) bekezdése alapján a települési önkormányzat 
és az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-éig - a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal - 
átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési 
önkormányzat esetén a képviselő-testület általi 
megtárgyalást követően - meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve 

A gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. 
törvény 96.§ (6) 
bekezdése alapján. 
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az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely 
hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, 
intézkedéséről tájékoztatja. 
 
Határid ő: 2016. május 31. 
Felelős: Képviselő-testület, érintett intézmény 
 

8./ Szociális 
intézmény állami 
fenntartója ellenőrzi 
és évente egy 
alkalommal értékeli 
a szakmai munka 
eredményességét 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 
ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a 
szakmai munka eredményességét. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Fenntartó 
 

A szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról szóló 
1993. évi III. 
törvény 92/B. § 
(1) bekezdés d) 
pontja alapján 

9./ Helyi 
esélyegyenlőségi 
program 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31.§ (4) bekezdése alapján a helyi 
esélyegyenlőségi program (továbbiakban: HEP) 
időarányos megvalósulását, illetve a (2) 
bekezdésben meghatározott helyzet esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az 
áttekintés alapján szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, 
illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet 
az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 
A HEP kapcsán célszerű felmérni az abban 
foglalt esetleges munkacsoportok, Fórum 
létrehozását, működését.  
 
Határid ő: Kétévente, illetve (a HEP-ben foglalt 
szervezetek működése esetében) folyamatos 
Felelős: Képviselő-testület 
 

Az egyenlő 
bánásmódról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról 
szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 
31.§ (4) bekezdése 
alapján 

10./ Játszótéri 
eszközök 

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7.§ (1)-(5) 
bekezdése alapján a játszótéri eszközt a használati 
és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve 
kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani. A 
játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri 
eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos 
ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező 
szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. Ha a 
játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az 

A játszótéri 
eszközök 
biztonságosságáról 
szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM 
rendelet 7.§ (1)-
(5) bekezdése 
alapján 
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üzemeltetőnek haladéktalanul intézkedni kell az 
eszköz használatának megakadályozása és annak 
egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében. A 
játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint 
az időszakos ellenőrzésekről a 6. melléklet 
szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek 
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és 
az intézkedést igazoló dokumentumokat a 
játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 
éven keresztül meg kell őrizni. A játszótéri 
eszközök időszakos ellenőrzése a biztonságossági 
követelményeknek való megfelelőségre, azok 
biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek 
megfelelőségére irányul. 
 
Határid ő: Haladéktalanul, négyévente, 10 éven 
keresztül 
Felelős: Üzemeltető (önkormányzat, intézmény, 
stb.) 
 

11./ Fenntartói 
döntés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 84.§ (7) bekezdése alapján a fenntartó, az 
állami intézményfenntartó központ, valamint az 
állami felsőoktatási intézmény által fenntartott 
intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter 
legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat 
döntést  
 
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói 
jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, 
amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy 
összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy 
kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény 
megszüntetésével, 
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 
 
Határid ő: 2016. év májusának utolsó 
munkanapja 
Felelős: Fenntartó 
 
 
 

A nemzeti 
köznevelésről 
szóló 2011. évi 
CXC. törvény 84.§ 
(7) bekezdése 
alapján 
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11/A. Iskolai 
felvételi körzetek 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § 
(1) bekezdés alapján a felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatal minden év 
november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi 
területén található települési önkormányzatok 
véleményét, amely tartalmazza a település 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 
A kormányhivatal február utolsó napjáig 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az 
illetékességi területén működő általános iskolákat 
a kijelölt körzetekről. 
 
Határid ő: november utolsó napja, február utolsó 
napjáig  
Felelős: Önkormányzat 
 

A nevelési-
oktatási 
intézmények 
működéséről és a 
köznevelési 
intézmények 
névhasználatáról 
szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI 
rendelet 24. § (1) 
bekezdés alapján. 

11/B.  
Beszámoló a társulás 
működéséről 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14./ pontja 
alapján társulási megállapodás tartalmazza a 
társulás működéséről évente legalább egy 
alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Társulás, képviselő-testület 
 

Magyarország 
helyi 
önkormányzatairól 
szóló 2011. évi 
CLXXXIX. 
törvény 93.§ 14./ 
pontja alapján. 

 
II. 
 

Költségvetés, gazdálkodás 
 
12./ Költségvetési 
adatok közzététele 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § rendelkezése 
alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a 
költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére 
vonatkozó adatainak jogszabályban 
meghatározott körét a jegyző legalább évente a 
helyben szokásos módon közzéteszi. 
 
Határid ő: legalább évente 
Felelős: Jegyző 
 

Magyarország 
helyi 
önkormányzatairó
l szóló 2011. évi 
CLXXXIX. 
törvény 113. § 
rendelkezése 
alapján 
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13./ Éves beszámoló 
az ingyenesen 
átruházott vagyon 
kapcsán 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13.§ (4) bekezdés a) és b) pontja alapján 
a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes 
átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző 
félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie a 
következő feltételeknek: 
a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen 
tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog 
megszerzésétől számított 15 évig nem 
idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően 
köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 
b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente 
beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: A tulajdonjogot megszerző fél 
 

A nemzeti 
vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. 
törvény 13.§ (4) 
bekezdés a) és b) 
pontja alapján. 

14./ Nemzeti 
vagyonnal való 
gazdálkodás 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 10.§ (2) bekezdése alapján a tulajdonosi 
joggyakorló rendszeresen ellenőrzi a nemzeti 
vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti 
vagyon használóját, továbbá, amennyiben 
megállapításai az Állami Számvevőszék 
hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: A tulajdonosi joggyakorló 
 

A nemzeti 
vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. 
törvény 10.§ (2) 
bekezdése alapján 

15./ Költségvetés 
tervezése (saját 
bevétel, fizetési 
kötelezettség)  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. § rendelkezése alapján a helyi 
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a 
társulás évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban 
állapítja meg 
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Képviselő-testület 
 

Az 
államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
29/A. § 
rendelkezése 
alapján 

16./ Költségvetési 
rendelet-tervezet 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által 

Az 
államháztartásról 
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benyújtása a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési 
rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, 
ha a központi költségvetésről szóló törvényt az 
Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 
el, a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: február 15. nap, ha a központi 
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a 
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 
követő negyvenötödik nap 
Felelős: Polgármester 
 

szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
24.§ (3) 
bekezdése alapján 

17./ Éves 
költségvetési 
beszámoló  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 
jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-
testület elé terjesztését követő harminc napon 
belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
zárszámadási rendelet tervezetével együtt a 
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell 
nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése 
keretében a helyi önkormányzat éves 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 
elkészített jelentését. 
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet  36.§ (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek éves költségvetési 
beszámolóját a költségvetési évet követő év 
április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Határid ő: 2016. május 31. nap és 2016. április 
30. nap 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 
 

Az 
államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
91. § (1) 
bekezdése, 
valamint az 
államháztartás 
számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. 
rendelet  36.§ (2) 
bekezdése 
alapján. 

18./ Elemi 
költségvetés 

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 33.§ (2) bekezdés alapján az 
önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, 
valamint a helyi önkormányzat által irányított 

Az 
államháztartásról 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
szóló 368/2011. 
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költségvetési szerv jóváhagyott elemi 
költségvetéséről az önkormányzati 
rendelettervezet képviselő-testület elé 
terjesztésének határidejét - év közben alapított 
költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc 
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által 
működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerben. 
 
Határid ő: az önkormányzati rendelettervezet 
képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - 
év közben alapított költségvetési szerv esetén 
annak törzskönyvi nyilvántartásba való 
bejegyzését - követő harminc nap 
Felelős: Jegyző 
 

(XII. 31.) Korm. 
rendelet 33.§ (2) 
bekezdés alapján. 

19./ 
Környezetvédelmi 
alap 

A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (5) bekezdése 
alapján a települési önkormányzati 
környezetvédelmi alap felhasználásáról a 
képviselő-testületnek évente a költségvetési 
rendelet és a zárszámadás elfogadásával 
egyidejűleg kell rendelkeznie. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Képviselő-testület 
 

A környezet 
védelmének 
általános 
szabályairól szóló 
1995. évi LIII. 
törvény 58.§ (5) 
bekezdése alapján 

20. Beszámoló a 
helyi adóztatás 
ügyében 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ 
(3) bekezdés g./ pontja alapján a  települési 
önkormányzat képviselőtestülete a jegyző 
beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Jegyző 
 
 

A helyi 
önkormányzatok 
és szerveik, a 
köztársasági 
megbízottak, 
valamint egyes 
centrális 
alárendeltségű 
szervek feladat- 
és hatásköreiről 
szóló 1991. évi 
XX. törvény 
138.§ (3) 
bekezdés g./ 
pontja alapján 

20/A.  
Adósságot 
keletkeztető ügyletek 

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján a tárgyévben várható adósságot 
keletkeztető ügyleteiről - a naptári éven belül 

Az adósságot 
keletkeztető 
ügyletekhez 
történő 
hozzájárulás 
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lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, 
az adósságrendezési eljárás során a hitelezői 
egyezség megkötéséhez szükséges reorganizációs 
hitel és a Gst. 10/B. § (3) bekezdése szerinti 
adósságmegújító ügylet (a továbbiakban: 
adósságmegújító ügylet) kivételével - az 
önkormányzat a költségvetési rendeletének, 
határozatának elfogadását követően, de legkésőbb 
március 16-áig a kincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszerben szereplő adatlapon - e 
rendszeren keresztül - adatot szolgáltat a kincstár 
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi 
szervének. 
 
 
Határid ő: legkésőbb március 16. nap 
Felelős: Önkormányzat 

részletes 
szabályairól 
szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. 
rendelet 3. § (1) 
bekezdése 
alapján. 

20/B. Kiadások 
készpénzben történő 
teljesítésének esetei  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 109.§ (6) bekezdés alapján felhatalmazást 
kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben 
állapítsa meg a kiadások készpénzben történő 
teljesítésének eseteit. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Képviselő-testület 

Az 
államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
109.§ (6) 
bekezdés alapján 

20/C. 
Önkormányzati 
támogatások 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben 
szabályozza. 
 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy az Áht. 
rendelkezései - álláspontunk alapján - az 
államháztartás központi alrendszeréből ellenérték 
nélkül, pénzben nyújtott támogatásokra 
vonatkoznak. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Támogató 

Magyarország 
helyi 
önkormányzatair
ól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. 
törvény 41.§ (9) 
bekezdése 
alapján. 

 
III. 

Tűz elleni védekezés, közbiztonság, környezetvédelem, hulladékkezelés 
 

21./ Beszámoló a 
település tűzvédelmi 
helyzetéről 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdés alapján a 
tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese 

A tűz elleni 
védekezésről, a 
műszaki 
mentésről és a 
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évente beszámol a hivatásos tűzoltóság 
működési területén működő települési 
önkormányzat képviselő-testületének a 
település tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Képviselő-testület  
 

tűzoltóságról 
szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 
30.§ (5) bekezdés 
alapján 

22./ Beszámoló a 
település 
közbiztonságának 
helyzetéről 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján a 
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente 
beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 
területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) 
önkormányzat felkérésére évente a 
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese 
számol be. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Képviselő-testület 
 

A rendőrségről 
szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 
8.§ (4) bekezdése 
alapján. 

23./ Tájékoztató a 
lakókörnyezet 
állapotáról, 
környezetvédelem 
követelményeinek 
érvényesítése 

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ 
(1) bekezdés e./ és f./ pontja alapján a 
települési önkormányzat (Budapesten a 
Fővárosi Önkormányzat is) a környezet 
védelme érdekében elemzi, értékeli a 
környezet állapotát illetékességi területén, és 
arról szükség szerint, de legalább évente 
egyszer tájékoztatja a lakosságot, valamint a 
fejlesztési feladatok során érvényesíti a 
környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 
környezeti állapot javítását. 
 
Határid ő: Évente, a fejlesztések esetében 
folyamatosan. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

A környezet 
védelmének 
általános 
szabályairól szóló 
1995. évi LIII. 
törvény 46.§ (1) 
bekezdés e./ és f./ 
pontja alapján. 

24./ Környezetvédelmi 
program 

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ 
(1) bekezdés b./ pontja alapján önálló 
települési környezetvédelmi programot dolgoz 
ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet 

A környezet 
védelmének 
általános 
szabályairól szóló 
1995. évi LIII. 
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képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá.  
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Képviselő-testület 
 

törvény 46.§ (1) 
bekezdés b./ 
pontja alapján 

25./ "Zöld 
közbeszerzési/beszerzési 
stratégia" 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 76.§ (1) bekezdése alapján az 
ajánlatkérő köteles az eljárást megindító 
felhívásban meghatározni azt a szempontot 
vagy szempontokat, amelyek alapján a 
számára - az adott esetben szociális, 
társadalmi és környezetvédelmi szempontból 
is - gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
kiválasztja (a továbbiakban: értékelési 
szempontok). 
 
A fentiek alapján indokolt az ún. "Zöld 
közbeszerzési stratégia" elkészítése. A zöld 
szemléletű közbeszerzés olyan területekre 
terjed ki, mint az energiahatékony 
számítógépek és épületek, környezetvédelmi 
szempontból fenntartható előállítású fából 
készülő irodai berendezések, újrafelhasznált 
papír, elektromos autók, környezetbarát 
tömegközlekedés, bioélelmiszerek 
forgalmazása menzákon, megújuló 
energiaforrásokból származó áram, a 
legkorszerűbb megoldásokat alkalmazó 
légkondicionáló berendezések beszerzése, stb. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Ajánlatkérő 
 

A 
közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 
76.§ (1) 
bekezdése 
alapján. 

26./Együttműködés 
szabályozása 

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. 
§ (1)-(2) bekezdése alapján az állami szervek, 
a helyi önkormányzatok, a természetes 
személyek és szervezeteik, a gazdálkodást 
végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi 
szervezetei, valamint más intézmények 
együttműködni kötelesek a környezet 
védelmében. Az együttműködési jog és 
kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi 
feladatok megoldásának minden szakaszára. 
Az együttműködéssel járó jogokat és 
kötelezettségeket e törvény, illetve az 
önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
 

A környezet 
védelmének 
általános 
szabályairól szóló 
1995. évi LIII. 
törvény 10. § (1)-
(2) bekezdése 
alapján. 



 
Dr.Hosszú Károly ügyvéd 

 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 227/A., Postacím: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2.,                                    
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2., Tel: 06 30 300 41 31, Tel/fax: 06 94 789-148, 
Honlap: www.drhosszu.hu, E-mail: dr.hosszu@gmail.com 

Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 

27./ Környezeti 
információ 

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12.§ 
(3) bekezdés, valamint a nyilvánosság 
környezeti információkhoz való 
hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. 
(XII. 25.) Korm.rendelet alapján az állami 
szervek, az önkormányzatok - kivéve a 
bíróságok és a jogalkotó szervek e 
minőségükben -, a környezethez kapcsolódó 
kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb 
közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
továbbiakban: környezeti információval 
rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a 
környezet állapotát és annak az emberi 
egészségre gyakorolt hatását figyelemmel 
kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló 
környezeti információt hozzáférhetővé tenni, 
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti 
információk külön jogszabályban 
meghatározott körét, illetve a birtokában levő 
vagy a számára tárolt információk jegyzékét 
elektronikusan vagy más módon közzétenni. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Környezeti információval rendelkező 
szerv 
 

A környezet 
védelmének 
általános 
szabályairól szóló 
1995. évi LIII. 
törvény 12.§ (3) 
bekezdés, 
valamint a 
nyilvánosság 
környezeti 
információkhoz 
való 
hozzáférésének 
rendjéről szóló 
311/2005. (XII. 
25.) 
Korm.rendelet 
alapján. 

28./ Közszolgáltatási 
szerződés közzététele 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 34.§ (8)-(9) bekezdése alapján a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
teljesítése törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott esetekben 
szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az 
ingatlanhasználó kérésére önkormányzati 
rendeletben meghatározott esetekben 
szüneteltethető. A lakosság tájékoztatása 
érdekében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer 
publikus felületén közzé kell tenni. A 
települési önkormányzat a közszolgáltatási 
szerződés közzétételről a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 

A hulladékról 
szóló 2012. évi 
CLXXXV. 
törvény 34.§ (8)-
(9) bekezdése 
alapján. 
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Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Települési önkormányzat 

 
IV. 

Adatvédelem, vagyonnyilatkozat, polgármester szabadsága, önkormányzati képviselő 
nemzetiségi önkormányzat 

 
29./ Adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos 
intézkedések 
ellenőrzése 

Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 15.§ (1a) és (1b) 
bekezdések alapján az adatkezelő - ha 
belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, 
a belső adatvédelmi felelős útján - az 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 
intézkedések ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az 
érintett személyes adatok körét, az 
adatvédelmi incidenssel érintettek körét 
és számát, az adatvédelmi incidens 
időpontját, körülményeit, hatásait és az 
elhárítására megtett intézkedéseket, 
valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. Az elektronikus hírközlésről 
szóló törvény hatálya alá tartozó 
adatkezelő az (1a) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségét az 
elektronikus hírközlésről szóló 
törvényben meghatározott, a személyes 
adatok megsértésének eseteit tartalmazó 
nyilvántartás vezetésével is teljesítheti. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Adatkezelő 
 
 
 

Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. 
törvény 15.§ (1a) és 
(1b) bekezdések 
alapján. 

30./ Közvélemény 
pontos és gyors 
tájékoztatása 

Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 32.§ rendelkezése 
alapján a közfeladatot ellátó szerv a 
feladatkörébe tartozó ügyekben - így 
különösen az állami és önkormányzati 
költségvetésre és annak végrehajtására, az 
állami és önkormányzati vagyon 
kezelésére, a közpénzek felhasználására 

Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. 
törvény 32.§ 
rendelkezése alapján. 



 
Dr.Hosszú Károly ügyvéd 

 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 227/A., Postacím: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2.,                                    
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2., Tel: 06 30 300 41 31, Tel/fax: 06 94 789-148, 
Honlap: www.drhosszu.hu, E-mail: dr.hosszu@gmail.com 

és az erre kötött szerződésekre, a piaci 
szereplők, a magánszervezetek és -
személyek részére különleges vagy 
kizárólagos jogok biztosítására 
vonatkozóan - köteles elősegíteni és 
biztosítani a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását.  
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Közfeladatot ellátó szerv, mint 
adatkezelő 

31./ Közfeladatot ellátó 
szerv gazdálkodásának 
átfogó, számlaszintű, 
illetve tételes 
ellenőrzésére 

Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 30.§ (7) bekezdés 
alapján a közfeladatot ellátó szerv 
gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, 
illetve tételes ellenőrzésére irányuló 
adatmegismerésekre külön törvények 
rendelkezései irányadók. Erre való 
hivatkozással az adatkezelő az 
adatigénylést az igénylés tárgyát képező 
irat másolata helyett a jogviszony 
alanyainak, a jogviszony típusának, a 
jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése 
időpontjának megjelölésével is 
teljesítheti. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Közfeladatot ellátó szerv, mint 
adatkezelő 
 

Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. 
törvény 30.§ (7) 
bekezdés alapján. 

32./ Közérdekből 
nyilvános egyes adatok 
köre 

Az Mötv. 35.§ (4) bekezdés alapján az 
önkormányzati képviselő tiszteletdíja és 
egyéb juttatása közérdekből nyilvános 
adat.  
Mötv. 39.§ (3) bekezdés alapján az 
önkormányzati képviselő 
vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító adatok kivételével 
- közérdekből nyilvános. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 
10. § (1) bekezdése alapján a nemzeti 
vagyont, annak értékét és változásait a 
tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az 
érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, 
ha az adott vagyontárgy értéke 

Hivatkozott 
jogszabályok alapján. 
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természeténél, jellegénél fogva nem 
állapítható meg. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a vagyon elsődleges 
rendeltetése szerinti közfeladat 
megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a 
minősített adat védelméről szóló törvény 
szerinti minősített adat kivételével - 
nyilvánosak. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) 83/B.§ (2) bekezdés alapján a 
közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai 
közül a munkáltató megnevezése, a 
közalkalmazott neve, továbbá a 
besorolására vonatkozó adat közérdekű, 
ezeket az adatokat a közalkalmazott 
előzetes tudta és beleegyezése nélkül 
nyilvánosságra lehet hozni. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 
179. § rendelkezése alapján közérdekből 
nyilvános adatnak minősül 
a) a kormánytisztviselő neve, 
b) a kormánytisztviselő állampolgársága, 
c) a kormánytisztviselőt alkalmazó 
államigazgatási szerv neve, 
d) a c) pontban meghatározott szervnél a 
kormányzati szolgálati jogviszony 
kezdete, 
e) a kormánytisztviselő jelenlegi 
besorolása, besorolásának időpontja, 
f) a kormánytisztviselő munkakörének 
megnevezése és a betöltés időtartama, 
g) a kormánytisztviselő vezetői 
kinevezésének és megszűnésének 
időpontja, 
h) címadományozás adatai, 
i) a kormánytisztviselő illetménye. (Lásd 
még: Kttv. 226.§) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25.§ 
(4) bekezdés alapján az SZMSZ és a 
házirend nyilvános. Az Nkt. 26.§ (1) 
bekezdése alapján a pedagógiai program 
nyilvános. 
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A közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 3. § (1) bekezdése alapján 
közérdekből nyilvános a pályázati kiírást 
előkészítő, a pályázatot kiíró, a 
támogatási döntést előkészítő és a 
támogatási döntést meghozó szerv vagy 
személy által a pályázattal, a pályázati 
eljárással, a támogatási döntéssel 
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak 
és különleges adatnak nem minősülő adat. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Adatkezelő 
 

 
Lásd még: A 
közpénzekből nyújtott 
támogatások 
átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. 
törvény végrehajtásáról 
szóló 67/2008. (III. 29.) 
Korm. rendelet. 
 
 
 
 

33./ Adatvédelmi 
hatóság értesítése 

Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 16. § (1)-(3) bekezdése 
alapján az érintett tájékoztatását az 
adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, 
valamint a 19. §-ban meghatározott 
esetekben tagadhatja meg. 
 
A tájékoztatás megtagadása esetén az 
adatkezelő írásban közli az érintettel, 
hogy a felvilágosítás megtagadására a 
törvény mely rendelkezése alapján került 
sor. A felvilágosítás megtagadása esetén 
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az 
elutasított kérelmekről az adatkezelő a 
Hatóságot évente a tárgyévet követő év 
január 31-éig értesíti. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 30.§ (3) bekezdése alapján 
a közérdekű adat megismerése iránti igény 
teljesítésének megtagadásáról, annak 
indokaival, valamint az igénylőt e törvény 
alapján megillető jogorvoslati 
lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 
az igény beérkezését követő 15 napon 
belül írásban vagy - ha az igényben 
elektronikus levelezési címét közölte - 
elektronikus levélben értesíteni kell az 

Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. 
törvény 16. § (1)-(3) 
bekezdése, valamint 
30.§ (3) bekezdése 
alapján.  
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igénylőt. Az elutasított kérelmekről, 
valamint az elutasítások indokairól az 
adatkezelő nyilvántartást vezet, és az 
abban foglaltakról minden évben január 
31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 
 
Határid ő: Tárgyévet követő év január 31. 
nap 
Felelős: Adatkezelő 

34./ Vagyonnyilatkozat Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § 
(1)-(3) bekezdés alapján az 
önkormányzati képviselő 
megválasztásától, majd ezt követően 
minden év január 1-jétől számított 
harminc napon belül a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 
önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 
vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének a 
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 
 
A vagyonnyilatkozat tételének 
elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - 
az önkormányzati képviselő e tisztségéből 
fakadó jogait nem gyakorolhatja, 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat. 
 
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és 
működési szabályzatban erre kijelölt 
bizottság (a továbbiakban: 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) 
tartja nyilván és ellenőrzi. Az 
önkormányzati képviselő 
vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító adatok kivételével 
- közérdekből nyilvános. Az 
önkormányzati képviselő és 
hozzátartozója tárgyévben tett 
vagyonnyilatkozatának benyújtását 
követően, az előző évre vonatkozó 
vagyonnyilatkozatukat a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a 
képviselőnek visszaadja. Az 
önkormányzati képviselő 
hozzátartozójának nyilatkozata nem 

Hivatkozott 
jogszabályok alapján 



 
Dr.Hosszú Károly ügyvéd 

 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 227/A., Postacím: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2.,                                    
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2., Tel: 06 30 300 41 31, Tel/fax: 06 94 789-148, 
Honlap: www.drhosszu.hu, E-mail: dr.hosszu@gmail.com 

nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be 
az ellenőrzés céljából. (Lásd még: Mötv. 
57.§ (2) bekezdés, Mötv. 72.§ (4) 
bekezdés.) 
  
Az SZMSZ szerint kijelölt bizottság 
minden év január 31. napjáig (és a 
képviselő megválasztása esetén a 
megválasztását követő 30 napon belül) 
határozatot hoz a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettség teljesítéséről; tekintettel 
arra, hogy személyhez kötődő döntésről 
van szó, a bizottság személyenként külön 
határozatot hoz. 
 
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért 
felelős bizottság beszámol a képviselő-
testületnek. (Lásd: Mötv. 42.§ 12./ pont) 
 
Határid ő: minden év január 1-jétől 
számított harminc napon  
Felelős: Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
bizottság 

35./ Polgármester 
szabadsága 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(5) 
bekezdése alapján a főállású polgármester 
évi huszonöt munkanap alapszabadságra 
és tizennégy munkanap pótszabadságra 
jogosult.  
 
A polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának 
ütemezését. A szabadságot az 
ütemezésben foglaltaknak megfelelően 
kell kiadni, valamint igénybe venni. A 
polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a 
következő ülésen tájékoztatja. A 
polgármester a szabadságot az 
ütemezéstől eltérően csak előre nem 
látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb 
tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést 
követően veheti igénybe. 
 
Minden év január 31-ig a jegyző által 

A közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C. § (1)-
(5) bekezdése alapján 
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vezetett nyilvántartás alapján meg kell 
állapítani a polgármester előző évben 
igénybe vett szabadságának mértékét, és a 
ki nem adott szabadságot a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani. 
A polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a 
következő év március 31-ig kell igénybe 
venni vagy kiadni. 
A foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester szabadságára az (1)-(4) 
bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal 
az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését 
a polgármester hagyja jóvá, és a 
szabadságot a polgármester adja ki. 
 
Határid ő: minden év február 28. nap, 
minden év január 31. nap, következő év 
március 31. nap. 
Felelős: Polgármester, jegyző, képviselő-
testület   
 

36./ Nemzetiségi 
önkormányzat 
megállapodása 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdés 
alapján a települési önkormányzat a 
települési nemzetiségi önkormányzattal, a 
területi önkormányzat a területi 
nemzetiségi önkormányzattal a 
helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására 
vonatkozóan megállapodást köt. A 
megállapodást minden év január 31. 
napjáig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni. A helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában rögzíti a megállapodás 
szerinti működési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását 
követő harminc napon belül. 
 
Határid ő: minden év január 31. nap, 
megállapodás megkötését, módosítását 
követő harminc nap 
Felelős: Képviselő-testület 

A nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80.§ 
(2) bekezdés alapján. 

37./ 
Önkormányzati 

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ 

Magyarország helyi 
önkormányzatairól 



 
Dr.Hosszú Károly ügyvéd 

 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 227/A., Postacím: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2.,                                    
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Vitéz u. 2., Tel: 06 30 300 41 31, Tel/fax: 06 94 789-148, 
Honlap: www.drhosszu.hu, E-mail: dr.hosszu@gmail.com 

képviselő (2) bekezdés k./ pontja alapján az 
önkormányzati képviselő köteles 
kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, 
akiknek évente legalább egy alkalommal 
tájékoztatást nyújt képviselői 
tevékenységéről. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: önkormányzati képviselő  
 

szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 
32.§ (2) bekezdés k./ 
pontja alapján. 

 
V. 
 

Közszolgálati jogviszony 
 

38./ Közszolgálati 
jogviszony 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 130. § (1) bekezdés 
alapján a kormánytisztviselő 
munkateljesítményét a munkáltatói jogkör 
gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva 
írásban értékeli (teljesítményértékelés). 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 133.§ (3) bekezdés 
alapján a hivatali szerv vezetője - a (4) 
bekezdésben foglaltak kivételével - át nem 
ruházható hatáskörében, a megállapított 
személyi juttatások előirányzatán belül a 
tárgyévet megelőző év minősítése, ennek 
hiányában teljesítményértékelése alapján - 
ide nem értve, ha a kormánytisztviselő 
végleges áthelyezésére kerül sor - a 
tárgyévre vonatkozóan a 
kormánytisztviselő besorolása szerinti 
fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét 
- a hivatali szervezet vezetője esetében a 
kinevezésre jogosult - december 31-éig 
terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal 
megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal 
csökkentett mértékben állapíthatja meg. 
Az eltérítésről a hivatali szervezet 
vezetője minden év február 28-áig dönt. 
Az így megállapított eltérítés mértéke - a 
(6) bekezdésben foglaltakon túl - a 
tárgyévben egy alkalommal a 
megállapítástól számított hat hónapot 
követően a teljesítményértékelés alapján 
módosítható, azzal a feltétellel, hogy a 

Hivatkozott 
jogszabályok. 
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kormánytisztviselő korábban már 
megállapított alapilletménye legfeljebb 
20%-kal csökkenthető. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 235. § (1) bekezdés 
alapján a képviselő-testület hivatalánál 
minősítéssel, ennek hiányában 
teljesítményértékeléssel alátámasztott, 
kimagasló teljesítményt nyújtó 
köztisztviselőnek az e törvényben 
meghatározott illetményrendszerre 
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi 
illetményt állapíthat meg - a polgármester, 
a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a 
főjegyző. A tárgyév március 1-jétől a 
következő év február végéig terjedő 
időszakra vonatkozó havi illetmény nem 
haladhatja meg a Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzétett, a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó 
kereset tízszeresét.  
 
Határid ő: minden év február 28. nap  
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234.§ (3)-(6) 
bekezdés alapján a helyi önkormányzat 
rendeletben egységesen valamennyi 
felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselőnek a tárgyévre 
illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei 
jogú városnál legfeljebb 40%-a, 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 
20%-a, 
c) az a) és b) pontban nem szereplő 
önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 
 
A helyi önkormányzat a (3) bekezdés 
szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi 
középiskolai végzettségű 
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köztisztviselőnek, amelynek mértéke 
legfeljebb 20%. 
 
A (3) és (4) bekezdésben meghatározott 
illetménykiegészítések egymástól 
függetlenül is megállapíthatóak. 
A fővárosi kerületi, illetve a fővárosi 
önkormányzat illetménykiegészítésének 
megállapítására a (3) bekezdés a) pontját, 
illetve a (4) bekezdést kell alkalmazni. 
 
Határid ő: helyi költségvetési rendelet 
elfogadásának napja 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, 
jegyző 

39./ A közszolgálati 
tisztviselőt, szakmai 
vezetőt, politikai 
vezetőt megillető 
cafetéria-juttatás 

A közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes 
illetménypótlékokról szóló 249/2012. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet 9.§ (2) 
bekezdés alapján a közszolgálati 
tisztviselőt, szakmai vezetőt, politikai 
vezetőt megillető cafetéria-juttatás éves 
összegét - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - a hivatali szervezet vezetője 
a közszolgálati szabályzatban határozza 
meg tárgyév február 15-ig. 
 
Határid ő: tárgyév február 15. nap 
Felelős: a hivatali szervezet vezetője  
 

A közszolgálati 
tisztviselők részére 
adható juttatásokról és 
egyes 
illetménypótlékokról 
szóló 249/2012. (VIII. 
31.) Korm. rendelet 9.§ 
(2) bekezdés alapján. 

40./ Célfeladat, illetve 
céljuttatás 

A közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes 
illetménypótlékokról szóló 249/2012. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet 4-5.§ 
rendelkezései alapján a közszolgálati 
tisztviselő, szakmai vezető számára a 
Kttv. 154. § (2) bekezdésben foglaltak 
szerint állapítható meg célfeladat, illetve 
céljuttatás. A közszolgálati tisztviselő, 
szakmai vezető a céljuttatásra akkor 
jogosult, ha a célfeladat eredményesen 
teljesült és azt a hivatali szervezet 
vezetője igazolta. A célfeladat nem lehet 
azonos a teljesítményértékelés során a 
közszolgálati tisztviselő, részére 
megállapított feladattal. A céljuttatással 
kapcsolatos adatokról (a célfeladat 
megnevezéséről, a céljuttatás 

A közszolgálati 
tisztviselők részére 
adható juttatásokról és 
egyes 
illetménypótlékokról 
szóló 249/2012. (VIII. 
31.) Korm. rendelet 4-
5.§ rendelkezései 
alapján. 
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kifizetéséről, annak összegéről, a 
közszolgálati tisztviselők besorolásáról, a 
szervezet megnevezéséről, amennyiben a 
céljuttatás uniós forrásból kerül 
kifizetésre, akkor a projekt elnevezéséről 
és számáról) a hivatali szervezet vezetője 
a tárgynegyedévet követő hónap 15. 
napjáig tájékoztatja a közszolgálati 
életpálya kidolgozásáért felelős 
minisztert. 
A Kttv. 154. § (3) bekezdése szerint 
megállapított célfaladat, illetve céljuttatás 
esetében a céljuttatás fedezetét a 
célfeladatot tűző államigazgatási szerv 
költségvetéséből kell biztosítani. 
A Kttv. 154. § (3) bekezdése szerinti 
célfeladat meghatározása során a 4. §-ban 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
 
Határid ő: a tárgynegyedévet követő 
hónap 15. napjáig 
Felelős: a hivatali szervezet vezetője 
 
 
 

40/A.  
Beszámoló a hivatal 
szakmai 
tevékenységéről 

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ 
(3) bekezdés f./ pont alapján a jegyző 
évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Jegyző 
 
 

Magyarország helyi 
önkormányzatairól 
szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 
81.§ (3) bekezdés f./ 
pont alapján. 

 
VI. 

 
Belső ellenőrzés 

 
41./ Belső ellenőrzés Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ 
(5) bekezdés alapján a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves 
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az 
előző év december 31-éig hagyja jóvá. 
 
A költségvetési szervek belső 

Hivatkozott 
jogszabályok alapján. 
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kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32.§ (3)-(4) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzati 
költségvetési szerv esetén a belső 
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó 
éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, 
illetve főjegyző részére a tárgyévet 
megelőző év november 30-ig. Társulás 
esetén a belső ellenőrzési vezető a 
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési 
tervét megküldi a létrehozott költségvetési 
szerv vezetője és a társulási tanács elnöke 
részére. 
 
Helyi önkormányzatok esetében az éves 
ellenőrzési tervet a képviselő-testület a 
tárgyévet megelőző év december 31-ig 
hagyja jóvá. 
 
A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdés alapján 
a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést, valamint a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentései alapján készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést - a 
tárgyévet követően, a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg - a 
képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra.  
 
A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése 
alapján a belső ellenőrzési vezető 
stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - 
összhangban a szervezet hosszú távú 
céljaival - meghatározza a belső 
ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket a következő négy évre. 
 
Határid ő: december 31. nap, november 
30. nap, zárszámadási rendelettervezettel 
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egyidejűleg, 4 évente 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, 
jegyző, költségvetési szerv vezetője   
 
 

 
VII. 

Közszolgáltatások 
 
42./ A nem közművel 
összegyűjtött 
háztartási szennyvíz 
begyűjtésére 
vonatkozó 
közszolgáltatás. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/H. § (1) bekezdés alapján a 
közszolgáltató köteles a közszolgáltatói 
tevékenységéről évente részletes 
költségelszámolást készíteni, és azt a 
tárgyévet követő év március 31-ig a 
települési önkormányzatnak benyújtani. 
(A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás.) 
 
Határid ő: tárgyévet követő év március 
31. nap 
Felelős: Közszolgáltató 
 

A vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/H. § (1) 
bekezdés alapján. 

43./ Közszolgáltatások 
ellentételezése. 

Közszolgáltatások ellentételezése kapcsán 
a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke 
értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési 
kötelezettség terheli. Kiemelten felhívjuk 
a figyelmet a megbízás és a költségek 
előre meghatározottságának fontosságára, 
ugyanis amennyiben visszamenőlegesen 
kíván elszámolni a kedvezményezett 
költségeket, azt a Támogatásokat Vizsgáló 
Irodának nem áll módjában jóváhagyni. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2012/21/EU 
bizottsági határozatnak megfelelően 
megszövegezett és több évre megkötött 
keretszerződés esetén nem kell az annak 
megfelelő éves támogatási szerződéseket 
véleményezés céljából a TVI-nek 
megküldeni. (Lásd még: Az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.) 
 
Határid ő: 10 éves iratmegőrzési 

Közszolgáltatások 
ellentételezése 
kapcsán a 2012/21/EU 
bizottsági határozat 8. 
cikke értelmében. 
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kötelezettség  
Felelős: Képviselő-testület 
 

44./ Állami 
támogatásokkal 
kapcsolatos 
nyilvántartás, 
adatszolgáltatás 

Az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 20.§ (4)-(5) bekezdés alapján a 
2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. 
cikkében meghatározott nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséről a támogatást nyújtó 
gondoskodik. 
 
A támogatást nyújtó minden év március 
30-áig a 3. mellékletben meghatározott 
adattartalommal beszámolót készít a 
miniszter számára az általa a megelőző 
évben a 2012/21/EU bizottsági határozat 
alapján nyújtott állami támogatásokról. 
 
Határid ő: minden év március 30. napig 
Felelős: támogatást nyújtó 
 
 

Az európai uniós 
versenyjogi 
értelemben vett állami 
támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról 
és a regionális 
támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 
22.) Korm. rendelet 
20.§ (4)-(5) bekezdés 
alapján. 

45./ Közfeladat 
ellátása 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése 
alapján a  nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátása, 
valamint e feladatok ellátásához 
szükséges infrastruktúra biztosítása 
céljából az ahhoz szükséges mértékben 
hasznosítható, valamint adható 
vagyonkezelésbe. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Képviselő-testület 
 

A nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11.§ 
(13) bekezdése 
alapján. 

 
VIII. 

Közbeszerzés 
 
46./ 
Közbeszerzési/beszerzési 
terv 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1)-(4) bekezdése 
alapján az 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott ajánlatkérők - a központi 
beszerző szervek kivételével - a 

A közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § 
(1)-(4) bekezdése 
alapján. 
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költségvetési év elején, legkésőbb március 
31. napjáig éves összesített közbeszerzési 
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési 
terv) készítenek az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet 
az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 
közbeszerzési terv nyilvános. 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az 
ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően 
szerepeltetni kell. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga 
után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás 
indokát is. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési 
Hatóság vagy a jogszabályban az 
ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított 
szerv kérésére a közbeszerzési tervét 
megküldeni. 
 
Határid ő: legkésőbb március 31. napig 
Felelős: Ajánlatkérő 
 
A fentiek mellett utalni kívánunk arra, 
hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzések esetében ugyancsak 
célszerű legkésőbb március 31. napig 
beszerzési tervet készíteni. (Lásd még: 
Ávr. 13.§ (2) bekezdés b./ pont.) 
 
Határid ő: legkésőbb március 31. napig 
Felelős: Ajánlatkérő 
 

47./ Közbeszerzési, 
beszerzési szabályzat 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdés 
alapján az ajánlatkérő köteles 
meghatározni a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső 

A közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 27. § 
(1) bekezdés, valamint 
az államháztartásról 
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ellenőrzésének felelősségi rendjét, a 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 
személyek, valamint szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési 
eljárásai dokumentálási rendjét, 
összhangban a vonatkozó 
jogszabályokkal. Ennek körében 
különösen meg kell határoznia az eljárás 
során hozott döntésekért felelős személyt, 
személyeket, vagy testületeket. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Ajánlatkérő 
 
Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdés b./ pont 
alapján a költségvetési szerv vezetője 
belső szabályzatban rendezi a 
működéséhez kapcsolódó, pénzügyi 
kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket, így különösen a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendet. (Lásd: beszerzési 
szabályzat.) 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Ajánlatkérő 

szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 13.§ 
(2) bekezdés b./ pont 
alapján.  

   
 

IX. 
 

Településfejlesztés, településüzemeltetés 
 
48./ Ipari parkok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 
22.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése 
alapján az „Ipari Park” cím viselője 
minden év június 15-ig az ipari park 
portálról letölthető adatlap kitöltésével 
elektronikus úton beszámol éves 
tevékenységéről. A miniszter a 
beszámolók alapján rövid összefoglalót 
készít és az ipari park portálon 
tájékoztatást ad a Magyarországon 
működő ipari parkok helyzetéről és 
teljesítményéről. 
 
Határid ő: minden év június 15. napig  

Az ipari parkokról 
szóló 297/2011. 
(XII. 22.) Korm. 
rendelet 5.§ (2) 
bekezdése alapján. 
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49./ Út és közmű 

Felelős: az „Ipari Park” cím viselője  
Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 28. § (1) bekezdés alapján a helyi 
építési szabályzatban a területre előírt 
kiszolgáló utakat és a közműveket az 
újonnan beépítésre szánt, illetve a 
rehabilitációra kijelölt területeken 
legkésőbb az általuk kiszolgált 
építmények használatbavételéig meg kell 
valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha 
jogszabály vagy megállapodás arra mást 
nem kötelez, a települési - a fővárosban 
megosztott feladatkörüknek megfelelően a 
fővárosi, illetve a fővárosi kerületi - 
önkormányzat feladata.  
 
Célszerű a fentiekre tekintettel megalkotni 
a vonatkozó helyi önkormányzati 
rendeletet, illetve indokolt olyan 
megállapodás megkötése, amely mentesíti 
az érintett önkormányzatot az előbbi 
költségek alól. 
 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Képviselő-testület 

Az épített környezet 
alakításáról és 
védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. 
törvény 28. § (1) 
bekezdés alapján. 

50./ Téli üzemeltetési 
terv 

A helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet (továbbiakban: GKM rendelet) 
mellékletének (A helyi közutak 
kezelésének szakmai szabályai) 3.3. 
pontja alapján a téli útüzemeltetés 
keretében a téli időjárásnak a - 
forgalombiztonságot veszélyeztető - 
hatásait mérsékelni kell. 
 
A közútról a hó eltakarítása és az út 
síkossága elleni védekezés a helyi 
közutakon (ideértve a kerékpárutakat, 
valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), 
továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó 
burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a 
lejtőn és a sétányon a települési 
önkormányzat feladata. 
 
Az elvégzendő feladatok különösen a 
következők: téli üzemeltetési terv 
készítése megelőző intézkedések, 

A helyi közutak 
kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 
5/2004. (I. 28.) 
GKM rendelet 
(továbbiakban: 
GKM rendelet) 
mellékletének (A 
helyi közutak 
kezelésének szakmai 
szabályai) 3.3. 
pontja alapján. 
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felkészülés, információgyűjtés és -
szolgáltatás megszervezése, a közutak téli 
védekezési rendszerbe sorolása, 
hóakadályok és síkosság elleni védekezés, 
hóeltakarítás, az utak és tartozékaik 
tisztántartása érdekében. 
 
Kérem engedje meg, hogy a GKM 
rendelet alapján felhívjuk szíves figyelmét 
arra, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani 
a síkosság-mentesítési munkák során a 
kerékpárutak, a gyalogutak, a 
gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén 
lévő növényzet (fasorok, cserjék) 
védelmére.  
 
A fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.§ 
(2) bekezdése alapján belterületi 
közterületen - a közúti forgalom számára 
igénybe vett terület (úttest) kivételével - a 
síkosság-mentesítésre olyan anyag 
használható, amely a közterületen vagy 
annak közvetlen környezetében lévő fás 
szárú növény egészségét nem 
veszélyezteti.  
 
Földutak esetében a síkosság-mentesítést 
a települési önkormányzat - a helyi 
igényeknek megfelelően - saját 
hatáskörben szabályozza. 
 
Határid ő: Évente 
Felelős: Önkormányzat 
 

 
 

Szombathely, 2015. december 17. 
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1. sz. melléklet 
 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 
 
 
 

Határid ő Feladatok sorszáma 
  
Január 
 

6, 33, 34, 35, 36,  

Február 
 

11/A, 16, 35, 38, 39,  

Március 
 

5, 20/A, 35, 42,  44, 46,  

Április 
 

17,  

Május 
 

7, 11, 17, 41,  

Június 
 

48,  

Július 
 

 

Augusztus 
 

 

Szeptember 
 

 

Október 
 

 

November 
 

11/A, 41,  

December 
 

41,  

Évente 
 

2, 3, 4, 8, 11/B, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 40/A, 50,   

Kétévente 
 

1, 9,  

Egyéb 
 

10, 18, 20/B, 20/C, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 
49,  
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2. sz. melléklet 

 
 

Egyes szabályzatok 
 

Vonatkozó jogszabályhely 

 
- Számlarend 
- Számviteli politika 
a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a 
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 
igazolása, érvényesítés, utalványozás 
gyakorlásának módjával, eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, valamint az 
ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -
, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 
előírások, feltételek, 
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrend, 
c) a belföldi és külföldi kiküldetések 
elrendelésével és lebonyolításával, 
elszámolásával kapcsolatos kérdések, 
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli 
politikában nem szabályozott kérdései, 
e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok 
teljesítésének és elszámolásának szabályai, 
f) a gépjárművek igénybevételének és 
használatának rendje, 
g) a vezetékes- és mobiltelefonok használata, és 
h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló 
kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának 
rendje. 
- A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. 
Ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési 
rendszer.  
- Közalkalmazotti szabályzat. 
- Adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi 
tájékoztató, nyilvántartások. 
- Közbeszerzési szabályzat. 

 
- Sztv.161. § 
- Sztv. 14.§ 
- Ávr. 13.§ (2) bekezdés 
- Ber. 
- Kjt. 2.§ 
- Infotv. 
- Kbt. 27.§ (1) bekezdés 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


