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Az új katasztrófavédelmi törvény hatályba lépésével új szerkezetű katasztrófavédelmi rendszer ala-

kult ki hazánkban. Az újjászervezett katasztrófavédelmi rendszer fő feladata továbbra is a lakosok 

élet és vagyonbiztonságának megőrzése, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése és a kiala-

kult károk mielőbbi elhárítása és a helyreállítás. Jogos társadalmi igény, hogy ne fordulhassanak elő 

a devecseri vörösiszap katasztrófához hasonló események és legyen olyan katasztrófavédelmi rend-

szer, mely a közbiztonság növelésében hatékony szerepet tölt be. Az újjászervezett katasztrófavé-

delmi rendszer három szakterületre /iparbiztonság, polgári védelem, tűzvédelem/ épül. A szakterü-

letek nem elkülönülten működnek, hanem egymást kiegészítve alkotnak egységes rendszert 

 

Tűzvédelem 

Feladata, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartásával és betartatásával védje az állam-

polgárokat. Teremtse meg a tüzek oltásához a hatékony beavatkozás feltételeit és garantálja a be-

avatkozói állomány alapvető biztonságát. A tűz elleni védekezés érdekében alkotott jogszabályok 

érvényre juttatásával, valamint a bekövetkezett tűz- és káresetek gyors és szakszerű felszámolásával 

a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat. A katasztrófák el-

leni védekezés az állampolgárok, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sor-

ban a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével 

valósul meg.  

2012-től az integrált katasztrófavédelmi rendszer elindításától folyamatos változáson ment keresztül 

a szakterület. A szervezeti változásokat az állampolgárok nem érzékelték, de mára minden települé-

sünkön így itt Egerben is elmondható, hogy a biztonság jelentősen javult, fejlődése érezhető. Új 

gépjárműfecskendők lettek rendszeresítve, kettő katasztrófavédelmi őrs került átadásra / Füzes-

abony, Pétervására/, technikai eszközök, szakfelszerelések, bevetési védőruhák lettek lecserélve. 

2014-ben 5 beavatkozás történt, 1 tűzeset és 4 műszaki mentés került felszámolásra a település terü-

letén. A tűzeset szabad területen keletkezett. 

A műszaki mentések közül pedig 1 közlekedési eszköz, 1 közterületen, 2 közúton történt. 

 

2014. év kiemelt káresetei 

Március 14-én a Szalajka út elején, személygépjármű árokba hajtott, személyi sérülés nem történt. 

 

Főbb változások, események az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 

 

2012. július 1. 105-ös segélyhívó rendszer átkerült a megyei igazgatóság ügyeletére 

2012. augusztus 3. PAJZS rendszer bevezetése 

2012. november 23. Renault Kerax vízszállító üzembe állítása 

2013. július 8. Renault Aquadux 2000 gépjárműfecskendő üzembe állítása 

2013. szeptember 2. Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrs elindítása 

2014. április 2. Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs elindítása 

 

Tűzmegelőzés 

 

A tüzek megelőzése során a kirendeltség tájékoztató, felvilágosító jellegű tevékenységet lát el, me-

lyet a BM OKF, illetve a Országos Tűzmegelőzési Bizottság koordinál. A prognosztizált, 

előrejelzett, várható káresetek kialakulását megelőzően végezzük a felvilágosító, propaganda te-

vékenységet, melyben az önkormányzatnak a tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. tv. 29. §. 

(3)) alapján részt kell vennie.  

 

A szabadtéri tüzek megelőzésére januárban, márciusban tájékoztató levelet küldtünk az önkor-

mányzat számára, melyben felhívtuk a figyelmet a parlagon hagyott területek tűzeseteinek megelő-

zésére, szabadtéri égetés szabályainak betartására. Megkértük az önkormányzatot, hogy a tájékozta-



  

tót helyezzék ki a lakosság által könnyen elérhető helyre (hirdetőtábla, helyi TV, internet, stb.).  

Felhívtuk az önkormányzat figyelmét a belterületi égetés önkormányzati rendeletben lévő szabálya-

inak betartására, betarttatására.  

 

Februárban felhívtuk az önkormányzat figyelmét a CO mérgezések megelőzésének fontosságára, a 

gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatára, az ezzel kapcsolatos 

lakosság tájékoztatásra. 

 

Szeptemberben a Magyarország Szeretlek program keretében az önkormányzat figyelmét felhívtuk 

a tűzgyújtási szabályokra, szabadban történő tüzelés veszélyeire. 
 

 

Polgári védelem 

A szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi 

javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő 

munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés.  

Szilvásvárad a település komplex katasztrófavédelmi elemzése és a kockázatbecslési eljárás ered-

ményeként a III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A veszélyeztető hatások között 

jelentkezik a településen áthaladó 2506-os számú út, a rendkívüli időjárás és az ár- belvíz. A domb-

vidéki településeken nem kell tartós ár-belvízi helyzet kialakulásával számolni, de már lokálisan 

lehulló 60-70 mm csapadék is villámárvízként jelentkezhet. A villámárvizek elleni legjobb védeke-

zés a megelőzés, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a vízelvezető rendszer kiemelten a befogadó 

Szilvás és Szalajka patakok medrének karbantartására és a külvizek elvezetésére. Veszélyezte-

tő hatásként jelentkezik továbbá a sok látnivaló a település közelében mely a tavasztól őszig tartó 

időszakban turisták nagyobb tömegét vonzza, ezért felkészülési és tervezési feladatokat jelent. 

Elkészült a veszély-elhárítási terv, mely megfelel a jogszabályban előírt tartalmi és formai követel-

ményeknek. A terv pontosítása a jogszabályban előírt időközönként történik. Ezidáig nem készült el 

a veszély-elhárítási terv kötelező mellékletét képező vízkár-elhárítási terv, mely készítésének szük-

ségességére ezúton is felhívom a Tisztelt Polgármester Úr és a képviselő testület szíves figyelmét. 

A lakosság élet- és vagyonbiztonságát szolgáló intézkedések végrehajtására a megfelelő erőket és 

eszközöket a településnek biztosítania kell. Ennek érdekében megalakítási és mozgósítási terv, be-

osztási névjegyzék készült. A Bélapátfalván megalakított köteles polgári védelmi szervezetek lét-

száma 25 fő, tagjainak határozattal történő kijelölése megtörtént. A település katasztrófavédelmi 

feladatainak támogatására megtörtént az eredményes védekezést elősegítő technikai eszközök hatá-

rozattal történő lebiztosítása is. Szilvásváradon 2014. március 27-én szerveztünk egy katasztró-

favédelmi gyakorlatot, ahol a feltételezett helyzet szerint földrengés rázta meg a települést és az 

ezzel kapcsolatos feladatokat gyakorolták be a résztvevők. 

 

A település katasztrófavédelmi feladatainak ellátását segíti a járás területére kinevezett katasztró-

favédelmi megbízott, Pálfi Ágnes tűzoltó őrnagy, akinek fő feladata a térséghez tartozó települé-

sek vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás és a katasztrófavédelmi feladatok figyelemmel kísé-

rése.  

 

Iparbiztonság 

Az iparbiztonsági feladatok ellátására létrehozott Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség tevé-

kenysége három fő szakterületi faladatra terjed ki. Ezek a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a ve-

szélyes áruk szállításának ellenőrzése és a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme.  

 

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásánál I. Fokú hatóság a területi szerv 

(Iparbiztonsági Főfelügyelő, HMKI Hatósági osztály). Kirendeltségünk a megyei iparbiztonsági 

főfelügyelő feladatszabása alapján vett részt helyszíni szemléken és ellenőrzéseken. Szilvásvárad 



  

település területén alsó és felső küszöbértékű üzem nincs, viszont a településen működő-létesülő 

üzemek, mint veszélyes áruk kezelésében, előállításában és szállításában résztvevő üzemek ADR 

telephelyként mindenképpen fokozott hatósági figyelmet igényelnek. 

 

Veszélyes áru közúti szállításnak /ADR/ ellenőrzése: Kirendeltségünkön több beosztott is 

rendelkezik a közúti veszélyes anyag szállítás ellenőrzéséhez szükséges képesítéssel. Az előzőek 

alapján több esetben hajtottunk végre önálló ellenőrzéseket leginkább Eger és környékén. 

Szilvásvárad település a 2508-as és a 2506-os számú összekötő utak közti területen helyezkedik el, 

a veszélyes anyagot szállító járművek inkább a főbb közlekedési útvonalakat használják, ezért a 

települést érintő veszélyes anyagot szállító járművek száma minimális. 

A veszélyes anyagok közúti szállítása és telephelyi ellenőrzése meghatározott terv szerint történik. 

Az ellenőrzések során vizsgáljuk, hogy az adott szállítás megfelel-e vagy sem a vonatkozó jogsza-

bályi előírásoknak. Szabálytalanság esetén, ha szükséges, azonnali intézkedéseket hozunk, valamint 

hatósági eljárást kezdeményezünk.  

A település közvetlen környezetében található vasúti pálya teherforgalma elhanyagolható, veszélyes 

áru vasúti szállítás /RID/ gyakorlatilag nincs. 

 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények: 2013. március 1-jén lépett hatályba a 2012. évi 

CLXVI törvény, illetve március 11-én a végrehajtási rendelete. A vonatkozó jogszabályok szerint 

első fokon szakhatóságként a helyi szerv jár el. Az ágazati rendeletek energetika, rendvédelmi szer-

vek, agrár, víz szektorban megjelentek. Az azonosítási eljárások azonban még folyamatban vannak, 

ezért a létfontosságú rendszerek és létesítményekkel kapcsolatos feladatok a kirendeltségünkön nem 

voltak.  

 

Hatósági szakterület 

 

Az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a hatáskörbe tartozó szakhatósági, hatósági ügyeket 

intézi a hatósági osztály állománya. A hatósági ügyek a 3-as szakfeladat köré csoportosíthatóak: 

tűzvédelem, iparbiztonság, polgári védelem. Ügyeink túlnyomó többségét a tűzvédelmi ügyek 

teszik ki. A hatóságunk illetékességi területéhez tartozik Eger városán kívül még Füzesabony, Pé-

tervására, Bélapátfalva járások területei, összesen 66 település.  

Az újabb hatáskörök miatt az ügyek száma folyamatosan nő. 2014-ben a gázcsatlakozó vezetékek 

és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági jogkört 

delegálta jogszabály a kirendeltségünkre. 

Hatósági ügyek közé az eltérési engedélyek, hatósági ellenőrzések, tűzjelző-tűzoltó berendezések, 

kéményseprőipari eltiltások-engedélyezések, panaszos-közérdekű bejelentések, hatósági bizonyít-

ványok kiadásának, tűzvizsgálatok, stb. ügyei tartoznak. Ellenőrzéseket követően hatósági felhí-

vást, súlyosabb esetekben munkavégzéstől eltiltást, tűzvédelmi bírságot szabunk ki, illetve a jegy-

zőnél kezdeményezzük a létesítmény bezárását. 

Szakhatósági ügyfajtákhoz az építési-, használatbavételi engedélyezések, üzletek működési ügyei, 

szálláshelyek-, telephely engedélyezési ügyek, nyomvonal jellegű építmények ügyei, rendezvény-

tartási engedély ügyek, stb. tartoznak.  

Az önkormányzat megkeresésére a szakhatósági, hatósági hatáskörünkben érintett üzletek, szállás-

helyek, telephelyek, stb. ellenőrzését végezzük el. Az ellenőrzések eredményéről a visszatájékozta-

tást biztosítottuk.  

 

Szilvásváradot érintő tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyek:  

 Erdőtüzek megelőzése miatt egy ellenőrzést tartottunk az erdészettel közösen. 

 Hatósági bizonyítványt 1 alkalommal adtunk ki. 

 Szálláshely üzemeltetési engedélyezésnél tűzvédelmi szakhatóságként 1 esetben jártunk el. 

 Lovarda és stadion építési engedélyezési eljárásában egyeztetéseket tartottunk. 

 Rendezvény bejelentési ügyben egy alkalommal vettünk részt. 



  

 Egyéb gazdálkodó szervezeteknél 3 tűzvédelmi ellenőrzést tartottunk. 

 Tűzjelző berendezés ügyében hatóságként egy alkalommal vettünk részt. 

 

 

Eger, 2015. április 17. 
    
    

 Seres Tibor mk., tű. alezredes, 

 főtanácsos, 

 kirendeltség-vezető 

 

















































Szilvásváradi Polgárőr Egyesület 

3348 Szilvásvárad 

Miskolci út 7. 
 

Beszámoló 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 21 tagot számláló Szilvásváradi Polgárőr Egyesület 2014. évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Új 

eszközökkel és gépjárművel gazdagodott az egyesület. A szervezet tagjai településünk közbiztonsága 

érdekében természetesen tovább tevékenykedtek – mindezt ingyen, bérmentve, szabadidejüket feláldozva. Az 

egyesület tagjai, vezetősége ellenszolgáltatás és tiszteletdíj nélkül végzi munkáját. 

Minden hónap utolsó szerdai munkanapján tartjuk összejövetelünket, ahol a havi beosztások mellett aktuális 

fejlemények megbeszélését végezzük, valamint fontos információkat osztunk meg a tagsággal. 

Bertalan Péter körzeti megbízottal, valamint a Bélapátfalvai Rendőrőrs dolgozóival jó az együttműködés, 

partneri alapon működik a két szervezet kapcsolata, közös járőr-szolgálatokat is végrehajtunk. Nem csak 

szolgálatban élünk jelzésekkel a rendőrség felé, hanem egyéb, említést érdemlő eseteket is fontosnak tartunk 

megemlíteni a hatóság irányába. Közös akciókat, biztosításokat szervezünk, de érkezett egyéb jellegű kérés is a 

polgárőrség irányába. Igény esetén térítésmentesen látunk el biztosítási feladatokat a települési 

rendezvényeken, vagy nagyobb községbeli rendezvények alkalmával. 

A szervezet 2012-ben új együttműködési megállapodást kötött az Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal, ez 

az okmány az alapja napjainkban is tevékenységünknek. A tagok rendelkeznek polgárőr-vizsgával, új 

fényképes, polgárőr igazolvánnyal. 2 polgárőr tavaly egészségügyi tanfolyamot is elvégzett. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán egy Volkswagen Tiguan Trend & Fun 1.4 Tsi 

4Motion típusú gépjárművet nyert a Szilvásváradi Polgárőr Egyesület feladatai ellátására. Ezúton köszönjük az 

önkormányzat előfinanszírozását, amely lehetővé tette, hogy gyorsan legyártásra kerüljön a gépjármű, 

szolgálatba tudjon állni a terepjáró. 

Szeptember elején üzembe helyezésre került a Szilvásváradi Polgárőr Egyesület újabb fejlesztése, egy Sigmoid 

ZsaruCAR VIDEO 2.0 rendszer, amely körözés alatt álló gépjárművek felderítésére alkalmas. Az eszköz 

videokamerából, laptopból, rendszámfelismerő szoftverből és 3G modemből áll. Működése teljesen 

automatikus: a kamera előtt elhaladó gépjárművek rendszámát leolvassa és értékeli a szoftver, körözött jármű 

esetén azonnal riaszt. A laptophoz egy 3G modem kapcsolódik, amely rendőr jelenlétében arra szolgál, hogy 

mobilinternet segítségével on-line adatkapcsolatot hozzon létre a KEKKH Központi Gépjármű-nyilvántartó 

hivatalával. Ez esetben minden bevitt rendszámhoz a központi adatbázisból veszi a rendszer a hozzá tartozó 

szűrt műszaki adatokat (szín, gyártmány, típus, körözöttség, tulajdonos körözöttsége), az eredményt kiírja a 

képernyőre, illetve szóban elmondja. Amennyiben problémát észlel az ellenőrzés során a program, hanghatással 

jelez. A tapasztalatok azt mutatják, érvényes műszaki engedély nélkül is vesznek részt gépjárművek a 

forgalomban, de előfordult, hogy nyilvántartásban nem szereplő jármű akadt fenn az ellenőrzésen. A rendszert 

nem csak polgárőrök használják, sokszor a rendőrség is kölcsönkéri az eszközöket, a közös rendőr-polgárőr 



szolgálatok alkalmával gyakran használva van, de körözés-ellenőrzésre a polgármesteri hivatal ablakában is 

sokszor működik a szoftver és kamera. 

 

2014-ben is pályázati támogatással segítette munkánkat a Heves Megyei Polgárőr Szövetség 350 ezer forinttal, 

valamint együttműködési szerződés keretében a Magyar Posta 37 ezer forinttal. Az önkormányzat 200 ezer 

forinttal támogatja a civil szervezetet. A bevételeink teljes mértékben feladataink ellátására lettek felhasználva: 

a jármű üzemeltetési költségeire (casco, kötelező-felelősségbiztosítás, pályázathoz kapcsolódóan dekoráció, 

fényhíd, 4 db téligumi, üzemanyag, stb.), a rendszámfelismerő rendszer szoftverének 2. részére (az 

alapszoftver, laptop és kamera már az előző években megvásárlásra került), valamint a mobilinternet és 

KEKKH kapcsolat havidíjaira.  

 

Kérem, szíveskedjenek beszámolómat elfogadni, kérdés esetén az ülésen is állok rendelkezésükre. 

 

Szilvásvárad, 2015. április 25. 

 

 Bárczy László 

 elnök 



 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló  

4/2014. (II.25.) számú rendelet módosításáról. 

 
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi  CXCV. tv. 34. § alapján a 2014. I-IV. negyedévi előirányzat módosításával kapcsolatban 

a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 

4/2014. (II.25.) rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

                     

                                                                1. § 

 

A rendelet  3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét  472 646 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 472 646 ezer forintban állapítja meg. 

 

                                                               2. § 

 

(1) A rendelet 2., 3/1/a., 4/1., 4/a., és 6. számú mellékleteit a Képviselő-testület a jelen 

rendelet melléklete alapján módosítja, egyben felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy a 

módosított előirányzatok átvezetéséről a rendelet mellékleteiben gondoskodjon. 

 

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a hirdetőtáblán történő 

kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szilvásvárad, 2015. április 27. 

 

 

 Szaniszló László sk. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 

 polgármester jegyző 

 

 Ph 
 

A rendelet kihirdetve: 

 

Szilvásvárad, 2015. május 7. 

 

 ……………………………………………… 

 Dobosné dr. Kvesztár Henrietta jegyző 

 
 
 
 

 



1. számú melléklet a 10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

1. A költségvetésben megállapított bevételi főösszeg az alábbiak szerint módosul:

Bevételi rovat megnevezése
Eredeti 

előirányzat (eFt)

Módosítás                

(eFt)

Módosított 

előirányzat (eFt)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 149 621             33 537               183 158             

Egyéb működési célú támogatások államházt.belülről (B16) 9 428                 36 140               45 568               

Közhatalmi bevételek (B3) 77 400               3 189                 80 589               

Működési bevételek (B4) 42 677               8 248                 50 925               

Előző év költségvetési  maradványának igénybevétele (B8131) -                      -                      -                      

Működési célú hitelfelvétel (B811) -                      -                      -                      

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) -                      7 128                 7 128                 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 279 126            88 242              367 368            

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) -                      33 208               33 208               

Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B25) 58 951               240 -                   58 711               

Felhalmozási bevételek (B5) 1 544                 1 037                 2 581                 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 350                 590                    1 940                 

Előző év költségvetési  maradványának igénybevétele (B8131) 7 957                 881                    8 838                 

Felhalmozási célú hitelfelvétel (B812) -                      -                      -                      

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 69 802              35 476              105 278            

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 348 928            123 718             472 646             

2. A költségvetésben megállapított kiadási főösszeg az alábbiak szerint módosul:

Kiadási rovat megnevezése
Eredeti 

előirányzat (eFt)

Módosítás                

(eFt)

Módosított 

előirányzat (eFt)

Személyi juttatások (K1) 25 757               27 056               52 813               

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 6 827                 4 015                 10 842               

Dologi kiadások (K3) 77 479               6 927                 84 406               

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 4 790                 9 663                 14 453               

Elvonások és befizetések (K502) -                      5 197                 5 197                 

Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre (K506) 43 749               23 137               66 886               

Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre (K511) 12 650               1 104                 13 754               

Irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) 42 139               2 338                 44 477               

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 213 391            79 437              292 828            

Tartalékok (K512) 1 722                 42 185               43 907               

Beruházások (K6) 60 254               33 459 -              26 795               

Felújítások (K7) 72 211               3 697                 75 908               

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 1 350                 31 858               33 208               

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 135 537            44 281              179 818            

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 348 928            123 718             472 646             

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

jegyző

Kovácsné Tóth Gabriella sk.

gazdasági vezető

I. Működési bevételek:

II. Felhalmozási bevételek:

I. Működési kiadások:

II. Felhalmozási kiadások:
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Szilvásvárad Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján - figyelembe 

véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.)  Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2014. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire 

terjed ki. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, 

valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 4/2014. 

(II.25.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 

 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése 

 

2.§ 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítését az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2014. évi 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Kiadások főösszege 348 928 472 646 420 622 89,0 % 

Bevételek főösszege 348 928 472 646 472 926 100,1 % 

 
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, 

működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. számú melléklet mutatja be. 

 

 

 

I. A költségvetési bevételek 

 

3. § 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek 

a) eredeti előirányzatait, 

b) a módosított előirányzatokat, 

c) az év végi teljesítést, valamint 

d)  a teljesítés alakulását  

az 2. számú melléklet bevételi rovatonként részletesen tartalmazza. 
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II. A költségvetési kiadások 

 

4. § 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak 

a) - eredeti előirányzatait, 

b) - a módosított előirányzatokat, 

c) - az év végi teljesítést, valamint 

d) - a teljesítés alakulását 

a 3/a. számú melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3/b. számú melléklet az 

önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre 

vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza. 

 

 

 

III. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 

 

5. § 

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet 

részletesen tartalmazza.  
 

 
IV. A költségvetési maradvány 

 

6. § 

(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány 52 305 

eFt-ban kerül jóváhagyásra.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 

értéke 8 060 eFt, ennek megfelelően a szabad maradvány értéke 44 245 eFt, amely összeget az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében fejlesztési célok fedezetére különít el. 

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a képviselő-testület az 5/a. számú melléklet szerint, a 

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását az 5/b. számú melléklet 

szerint fogadja el.  

 

 

V. A költségvetési létszámkeret 

 

7. § 

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét a 6. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

8. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú 

melléklet szerint fogadja el. 

 

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet 

tartalmazza. 
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(3) Az önkormányzat részletes könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet, 

eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szilvásvárad, 2015. április 27. 

 

 

 

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

 Szaniszló László Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

 polgármester jegyző 

 Ph 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Szilvásvárad, 2015. május 7. 

 

  

                       … .................................................. 

 Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

 jegyző 
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a 

Szilvásvárad Község Önkormányzatánál végzett 

 2014. évi belső ellenőrzésről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilvásvárad, 2015. március 19. 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 
 

A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Bkr.) tartalmazza. 

 

A Bkr. 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső 

ellenőr felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének, a Hivatal 

Jegyzőjének. Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. § és 49. §- aiban foglaltak szerint került 

összeállításra, valamint figyelembe vételre került a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014 

szeptemberében közzétett az éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint 

éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez ajánlott útmutató. 

 

Jelen beszámoló a Szilvásvárad Község Önkormányzatánál végzett 2014. évi függetlenített belső 

ellenőrzési tevékenységet foglalja össze. 

 

 A Önkormányzat belső ellenőrzési feladatának ellátását 2015. január 1-től a Szilvásváradi 

Közös Önkormányzati Hivatal külső szolgáltatóval biztosította. 

 

 Az éves ellenőrzési jelentés elkészítését megelőzően a belső ellenőr a kiadott módszertan 

szerint önértékelés keretében értékelte a belső ellenőrzés minőségét. 

 

 A belső ellenőr a 2014. évi ellenőrzési tervet a Bkr.- nek megfelelően 

munkaerőkapacitás-felmérés és kockázatelemzés alapján állította össze.  

 

 A 2014. évben tervezett szabályszerűségi ellenőrzést a belső ellenőr teljesítette. Soron 

kívüli ellenőrzésre nem került sor.  

 

 A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó 

tényező nem merültek fel. Az ellenőri munkát támogató technikai feltétel biztosított volt. 

 

 A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai 

követelmények figyelembevételével készültek el. Az ellenőr megfelelő megállapításokat, 

következtetéseket tartalmazó, a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott 

meg. A javaslatok elfogadásra kerültek. 

 

 A belső ellenőr tanácsadói tevékenységet jellemzően az ellenőrzéshez kapcsolódóan 

végzett külön megbízás nélkül. 
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § 

a) pont) 

  

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) 

pont) 

A 2014. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján 

került összeállításra. A kockázatfelmérés és a belső ellenőrzési jogszabályok alapján az 

Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve egy db szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott az 

Önkormányzatra vonatkozóan. 

A belső ellenőri tevékenység nagyban hozzájárult az Önkormányzat normatív igénylésének 

szabályszerű elszámolásához. 

 

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

 

 

Ellenőrzés tárgya 

 

Ellenőrzés célja 

 

Ellenőrzés módszere 

a 2014/2015. tanévi nyitó 

(október 1-jei) tényleges 

közoktatási statisztikai 

létszám vizsgálata. 
 

 

Annak megállapítása, hogy 

Szilvásvárad Község 

Önkormányzatának köznevelési 

intézménye hogyan állította 

össze a 2014/2015. tanévi nyitó 

statisztikai létszámot és az 

megfelelt-e a jogszabályi 

előírásoknak 

 

 

Dokumentumokon,  

bizonylatokon, 

nyilvántartásokon alapuló  

ellenőrzés 

 

 a munkaterven kívül belső ellenőrzési feladatellátásra nem került sor. 

 

(A 3. számú melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.) 

 

I.1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések 

száma és rövid összefoglalása 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény nem volt. 

 

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

(Bkr. 48. § ab) pont) 

 

I/2/a). A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

A Hivatal belső ellenőrzési feladatát külső szolgáltatóval, egy fő létszámabn látta el. Ellenőrzési 

igényként 10 napot határoztak meg. Az ellenőrzés a tervezett 10 napot nem meghaladta meg. 

Ellenőrzésen kívül további időszükségletként merült fel az éves ellenőrzési jelentés összeállítása, 

az ellenőrzések nyilvántartása és az ellenőrzések nyomkövetésének nyilvántartása a Bkr. 

elvárásainak megfelelően. 
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A belső ellenőr képzettsége, végzettsége tekintetében megfelelt a Bkr. elvárásainak és szerepel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium belső ellenőrzést végző személyek nyilvántartásában az 5113296 

regisztrációs számon. 

 

A belső ellenőr képzései:  

 ÁBPE-II. vizsga, 

 Belső Ellenőrök Társasága szakmai konferenciák, 

 Magyar Számviteli Szakemberek B.-A.-Z.- Megyei Egyesületének szakmai előadások, 

 Az MSZSZE által szervezett kötelező mérlegképes tanfolyam. 

 

 

Ellenőri napok száma 2014-ben: 
 

 

Tervezett ellenőri nap 

 

Tényleges ellenőri nap 

 

10 nap 

 

10 nap 

 

2014-ben a belső ellenőrzési vizsgálatokra tervezett kapacitás 10 nap, ténylegesen felmerült 10 

nap.  

Az 1. számú melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat. 

 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti funkcionális, függetlenségének 

biztosítása Bkr. 18-19. §-a alapján) 

A Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felelős a belső ellenőr funkcionális 

(feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért. 

 Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, mert: szervezeti 

szempontból a belső ellenőr közvetlenül a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjének alárendeltségébe tartozik. 

 Feladatköri szempontból: a belső ellenőr az ellenőrzésen kívül más a szervezet operatív 

működésében nem vett részt. 

  tevékenységének tervezése során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában 

befolyástól mentesen járt el,  

 a módszerek kiválasztását önállóan végezte,  

 az ellenőrzési jelentést befolyástól mentesen állította össze. 

 

A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat 

operatív működésével kapcsolatosak. 

 

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek Bkr. 20.§-a alapján) 

Az ellenőrzés során a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és a belsőellenőrzésről 

szóló jogszabály (Bkr.) 20. § -a szerint összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült 

fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna 

szükségessé. 

 

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

A belső ellenőr jogai a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet elvárásainak megfelelően 

érvényesültek. Akadályoztató tényező nem merült fel. 
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I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A belső ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzött területek munkatársainak segítőkészsége, a 

dokumentumok időben történő átadása nagyban hozzájárult a belső ellenőrzési feladatok 

maradéktalan ellátásához. 

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 

Az ellenőrzések nyilvántartásának vezetését a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 58. § (1) 

bekezdése alapján a belső ellenőr végzi. 

A nyilvántartott okmányokat a belső ellenőr átadta a jegyző részére. 

 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

Jelenleg a belső ellenőrzéssel foglalkozó képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24. § rögzített 

elvárásoknak. A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 

szerepel. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére nem fogalmazok meg javaslatot. 

 

I/3. A Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége, szakértői támogatásának 

szerepe és jelentősége egyre nagyobb szerepet játszik. A jogszabályi környezet folyamatos 

változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedésével járt. Ehhez a vezetés 

igénybe vette a belső ellenőrzés tanácsadói kapacitását. A tanácsadás írásbeli megkeresés 

formájában valósult meg a szabályzatok aktualizálásával kapcsolatosan. 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 

(Bkr. 48. § b) pont) 

 

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának 

és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § 

ba) pont) 

A Közös Önkormányzati Hivatalnál és az Önkormányzatnál kialakított kontrolkörnyezet 

biztosítja a belső kontroll működését. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy a belső 

kontroll működését a jogszabályok változásának szabályzatokban történő átvezetése és a 

munkaköri leírások összhangjának megteremtése területén szükséges javítani. 

 

Az ellenőrzés során tett javaslat 

 

 A Belső Kontroll Kézikönyv mellékleteként készítsék el a statisztikai adatszolgáltatás 

ellenőrzési nyomvonalát. 

 

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48. § bb) pont) 

Kontrollkörnyezet: kialakítását a célok feladatok ismeretében figyelembe vettük az aktuális 

ÁHT. és más kapcsolódó jogszabályok elvárásait. Belső szabályzatokban fogalmaztuk meg a 

törvényi elvárásokból adódó feladatokat. A feladatok és felelősségi körök meghatározása 

lehetővé teszi a számonkérést. 

 

Kockázatkezelés: az intézmény működését befolyásoló kockázatokat figyelembe vettük. 

 

Kontrolltevékenység: mind szakmai, mind a gazdasági területen a kontrolltevékenység 

működik, de a kontrollok dokumentálásában további intézkedések szükségesek. 



 

 

 
7 

 

 

Információ és kommunikáció: Az intézmény működését befolyásoló információ és 

kommunikáció szakmai és gazdasági területen kialakítottam. A külső és belső jogszabályi 

változásokról dolgozóink időben értesülnek. 

 

Monitoring: kialakítottam az intézménynél végbemenő folyamatok megfigyelését. Így, a 

megfigyelés során észlelt változásokra az esetleges kritikus helyzetek kialakulására 

időben tudunk reagálni. 

 

 

III. Az Intézkedési tervek megvalósulása ( Bkr. 48. § c) pont) 

Az ellenőrzés során tett javaslat intézkedési terv készült. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 

Hivatal vezetője írásban tájékoztatta az ellenőrző szervet. Az intézkedések nyomon követéséről 

külön nyilvántartás készült a Bkr. idevonatkozó rendelkezésének megfelelően. 

A javasolt intézkedések végrehajtásra 100 %-ban végrehajtásra kertültek 

 

Sajószentpéter, 2015. március 19.   

 

   

Tóthné Golyán Mária 

          belsőellenőr vezető 
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NYILATKOZAT 

 

A) Alulírott …………………………………………………………..költségvetési szerv vezetője 

jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az 

általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

–     a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

–     a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

–     a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

–     a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

–     a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

–     az Önkormányzati számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

–     a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

–     olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére 

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

–     a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a 

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén 

keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan 

értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 

tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: kialakítottuk 

Kockázatkezelés: működik 

Kontrolltevékenységek: működik 

Információ és kommunikáció: működik 

Monitoring: működik 

 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

- belső szabályzatok aktualizálása, 

- folyamatba épített ellenőrzések dokumentálása. 

 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre 

vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen – nem 

 

Szilvásvárad, 2015. ……………. 

P. H.                  jegyző 
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11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

 

Az éves statisztikai összegezés 

 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS 

AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: Szilvásvárad Község Önkormányzata  

 

Postai cím: 

Miskolci út 7. 

Város/Község: Szilvásvárad  

 

Postai 

irányítószám: 3348                     

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Szaniszló László polgármester 

Telefon: 36/816-233 

E-mail: info@szilvasvarad.hu 

 

Fax: 36/816-229 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szilvasvarad.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű     Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

          

Egyéb                                                  

 

 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

ADATOK 

 

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: •••   
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Érték:                                 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ••1  

Értéke: 34.786.398,- Ft  

 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 

ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

•••  (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:               •••  (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

•••  (száma)  

           (értéke) 



3 

 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 

tárgyalásos  

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:      •••  (száma)                 (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint)     •••  (száma)                      (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:           •••  (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:       •••  (száma)                 (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

•••  (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:       •••  (száma)                 (értéke) 
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 

tárgyalásos  

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

•••  (száma)  

                (értéke) 

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:    ••1 (száma) 34.786.398,- Ft (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  •••  (száma)                 (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

45000007-8 (CPV kód, főtárgy szerint) ••1 (száma) 34.786.398,- Ft (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:     ••1 (száma) 34.786.398,- Ft (értéke) 
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III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

•••  (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:   •••  (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  

•••  (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:         •••  (száma)            (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 
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••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: •••  (száma)            (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: •••  (száma)            (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 

közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 

szerződés 

•••  (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------

------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  •••  (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

•••  (száma)  

           (értéke) 
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 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Tervpályázati eljárás 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------

------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  •••  (száma)            (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  •••  (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------

------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: •••  (száma)            (értéke) 

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

•••  (száma)  

           (értéke) 
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 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----

--------- 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  •••  (száma)                 (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-•  (CPV kód, főtárgy szerint) •••  (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------

-------- 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: •••  (száma)                 (értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám 

érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 
•••  (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------

----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: •••  (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 
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 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a) 

 94. § (2) b) 

 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b) 

 

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) b) 

 122. § (7) c) 

 

•••  (száma)  

           (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------

----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: •••  (száma)            (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 

 •••  (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------

----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:  

•••  (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) b) 

 122. § (7) c) 

 

•••  (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------

----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:  

•••  (száma)                           (értéke) 

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 
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Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

  94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 •••  (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:  

•••  (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d)  

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) b) 

 122. § (7) c) 

 

•••  (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------

---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

•••  (száma)                           (értéke) 

 

 

 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő 

vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét 

Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                     

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-

ban, arab számokkal kell kifejezni)  
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közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 

értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 

szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                                                               

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 

részszempontként/alszempontként                                                                            

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                                                                          

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 

környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)                              

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     
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IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 

értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                                                               

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként                                                                          

 

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                                                                           

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                                                                             

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott 

közbeszerzés útján           

 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak 

szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével 

összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 

kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••1 

közbeszerzések értéke: 34.786.398,- Ft 
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IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése] 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: •••  

közbeszerzések értéke:                                     

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/04/28  (év/hó/nap) 

 



1. számú melléklet az 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez 

1 
 

KÉRELEM 
települési támogatás megállapításához 

I/1. Személyes adatok: 

Kérelmező neve: ………………………………………………………………..……………… 

Születési neve: ……………………………………………………………..…………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Születési hely idő: ……………………………………………………………………………… 

Bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………... 

Bejelentett tartózkodási helye: …………………………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………. 

Állampolgársága: ………………………………………………………………………………. 

Telefonszám (nem kötelező megadni): …….…………………………………………………... 

E-mail cím (nem kötelező megadni):…………………………………………………………… 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén): 

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 bevándorolt / letelepedett, vagy 

 menekült / oltalmazott / hontalan 

 

I/2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ......……………….… fő 

A kérelmező milyen jogcímen lakik az ingatlanban: ………………………………………….. 

A lakás szobáinak száma: …………………….. komfortfokozata: …………………………… 

műszaki felszereltsége: ………………………………………………………………………… 

 

I/3. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai: 

Név Születési név Anyja neve Születés helye, 

ideje 

TAJ száma 
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Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatában 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak; ha igen akkor e személyek száma: ………………..…………. fő 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen e személyek száma:.………………… fő 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, e személyek száma:..……………...……. fő 

 

II. Nyilatkozatok, kérelem indoklások: 

II/1. Lakhatási támogatás esetén: 

 Lakásviszonyok: 

A támogatással érintett lakás nagysága:.…………………..………………………………m
2 

A lakásban tartózkodás jogcíme:.……………………………………………………………. 

 

 Nyilatkozom, hogy lakásfenntartási támogatásra  

 

jogosult vagyok                                                nem vagyok jogosult 

az alábbi időpontig:…………………… 

 

 (a megfelelő aláhúzandó) 

 

II/2. Gyógyszertámogatás esetén indokolás: 

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………..……. 

Nyilatkozom, hogy közgyógyellátásra  

 

jogosult vagyok                                                nem vagyok jogosult 

 

az alábbi időpontig:.…………………… 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy különleges adataimnak tárgyi eljárás során történő 

megismeréséhez és kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § (3) és (7) bekezdéseire 

tekintettel hozzájárulok. 

(a megfelelő aláhúzandó) 
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II/3. Temetési segély esetén: 

Az elhunyt 

Neve:.…………………………………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje:.…………………………………………………………………………... 

Anyja neve:.…………………………………………………………………………………….. 

Haláleset helye, ideje:.………………………………………………………………………….. 

Halotti anyakönyvi kivonat száma:.…………………………………………………………….. 

Temetési számla száma:.………………………………………………………………………... 

 

II/4. Gyermeknevelési támogatás esetén indoklás: 

………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

II/5. Rendkívüli települési támogatás esetén indoklás: 

………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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III. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

Jövedelem típusai Kérelmező 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

      

2.Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

      

3.Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      

4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

      

5.Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

      

6.Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó jövedelem:.…………………………………………..Ft/ hó- 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelmemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993- évi III. törvény 10. 

§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján 

– ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak, személyes és különleges adataimnak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

Dátum:…………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

              kérelmező aláírása 
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A kérelemhez csatolni kell: 

 

A jövedelmi adatokról - kérelmező és családtagjai - igazolást minden esetben csatolni kell 

(nyugdíj esetén a nyugdíjas szelvény és nyugdíjas igazolvány). 

 

1. Lakhatási támogatásra vonatkozó kérelem esetén csatolni szükséges: 

- a lakás nagyságáról szóló hitelt érdemlő igazolást, 

- a kérelmező a bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő 

címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla, és a 

befizetéséről szóló igazolás (csekk, bankszámla kivonat), 

- a lakásban tartózkodás jogcímének igazolása. 

2. Gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelem esetén csatolni szükséges: 

- a kérelmező kérelem benyújtását megelőző háromhavi gyógyszerköltségéről 

szóló háziorvosi vagy szakorvosi igazolást. 

3. Temetési segélyre vonatkozó kérelem esetén csatolni szükséges: 

- a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,  

- eredeti temetési számlát. 

4. Gyermeknevelési támogatásra vonatkozó kérelem esetén csatolni szükséges a 

kérelem indokául szolgáló tényekre, körülményekre vonatkozó, azokat alátámasztó 

dokumentumot, így különösen   

a) tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára 

vonatkozó igazolást, 

b) oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint 

fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. 

5. Rendkívüli települési támogatás esetén csatolni szükséges: betegségre, rossz 

egészségi állapotra való hivatkozás esetén az orvosi kórházi igazolást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyonnyilatkozat 
I. A kérelmező személyi adatai 

 

Neve:............................................................................................................................................. 

 

Születési neve: .............................................................................................................................. 
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Anyja neve: .................................................................................................................................. 

 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

 

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:………..... 

................. város/község ................................ út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:…….…. 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:…….. 

........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):…...……… 

............................ címe: ...................................... város/község........................................ út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:….. év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ........................................ címe: 

........................................ város/község ............................................... út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

 

 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 
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Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

 

 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

 

 

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

aláírás 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén 

van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell 

tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 
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Háziorvosi/ szakorvosi igazolás 
 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Születési neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Születési hely, év, hó, nap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lakóhely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tartózkodási hely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

A háziorvosi igazolás kiadására gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési 

támogatás céljából kerül sor.  

 

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási 

szükségletre vonatkozó adatok 

 

II/1. Kérelmező az alábbi tartós betegségek valamelyikében szenved: 

 a) daganatos megbetegedés, 

 b) szív- és érrendszeri megbetegedés, 

 c) cukorbetegség, 

 d) asztmatikus megbetegedések. 

 

II/2. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek (megelőző három hónap egy havi átlagát 

figyelembe véve): 

 

Gyógyszerek megnevezése Gyógyszer 1 havi 

mennyisége 

Gyógyszer 1 havi ára 
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Gyógyszerek megnevezése Gyógyszer 1 havi 

mennyisége 

Gyógyszer 1 havi ára 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

A táblázatban a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell 

tüntetni. 

 

 

III. Háziorvosra/szakorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos 

nyilatkozata 

 

A háziorvos/szakorvos neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ágazati azonosító: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ÁNTSZ engedély száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rendelő/munkahely neve, címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet 

kizárólag az igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került 

megállapításra. 

 

 

Dátum:  

 

P. H. 

 

 

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

háziorvos/szakorvos aláírása 



SZILVÁSVÁRAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
12/2015. (V.5.) önkormányzati 

 
R E N D E L E T E 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi 
végrehajtási szabályairól szóló 5/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (3) 
b) pontjában, 26.§, 33.§ (7) bekezdésében, 37.§ (1) d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38.§ 
(9) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és g) 
pontjában biztosított felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény helyi végrehajtási szabályairól szóló 5/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § Az Szr. 3. § (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 

3. § (1) (…) 

e) Gyermeknevelési támogatásra vonatkozó kérelem esetén csatolni szükséges a kérelem 
indokául szolgáló tényekre, körülményekre vonatkozó, azokat alátámasztó 
dokumentumot, így különösen   

ea) tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára 
vonatkozó igazolást, 

eb) oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. 

 
2. § Az Szr. 5. §-a hatályát veszti. 

 
3. § 

(1) Jelen rendelet 2015. május 05. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet hatálybalépésével egyidőben 
hatályát veszti Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2008.(VI.25.) önkormányzati rendelete. 

(2) Az Szr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
Szilvásvárad, 2015. április 27. 
 
                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                     Szaniszló László sk. 
                                     jegyző                          polgármester 
  
 
Záradék:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 
2015. május 5. napján kihirdetésre került. 
 
Szilvásvárad, 2015. május 5.                              Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 
                                       jegyző 



1. számú melléklet a 13/2015.(V.5.) önkormányzati rendelethez

"2. számú melléklet a 6/2008.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

                   Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

                                      társulásban résztvevő települések szerinti részletezése

a) Szociális étkeztetés

Szilvasvárad

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Jövedelemhatár Intézményi térítési díj Ft/ebéd

                           - 42.750,- 313,-

                42.751,- 57.000,- 392,-

                57.001,- 85.500,- 423,-

                85.501,- 99.750,- 501,-

                99.751,- 114.000,- 532,-

           114.0001,- 548,-

Ebédkihordás 100,- 

Nagyvisnyó 

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Jövedelemhatár Intézményi térítési díj Ft/ebéd

                           - 42.750,- 356,-

                42.751,- 85.500,- 395,-

                85.501,- 99.750,- 441,-

                99.751,- 114.000,- 460,-

              114.001,- 492,-

Ebédkihordás 50,- 

Bélapátfalva

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Megnevezés Intézményi térítési díj Ft/ebéd

Ebéd kiszállítás nélkül 470,-

Ebéd kiszállítással 540,-

Bükkszentmárton, Mónosbél

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Megnevezés Intézményi térítési díj Ft/ebéd

Ebéd kiszállítás nélkül 470,-

Ebéd kiszállítással 570,-



b) Házi segítségnnyújtás

Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Bükkszentmárton

Megnevezés Intézményi térítési díj Ft/óra

Gondozási díj 0,-

Bélapátfalva

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Jövedelemhatár Intézményi térítési díj Ft/óra

                            -  100.000,- 240,-

              100.000,- 360,-

Mónosbél

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Jövedelemhatár Intézményi térítési díj Ft/óra

                            -  100.000,- 240,-

              100.000,-  200.000,- 360,-

              200.001,- 420,-

c) Nappali ellátás

Szilvásvárad 

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Megnevezés Intézményi térítési díj

Tízórai 150,- Ft/adag

Intézményi tartózkodási díj                            0,- Ft/nap

Bélapátfalva

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

Megnevezés Intézményi térítési díj Ft/adag

Tízórai 66,- Ft/adag

Uzsonna 66,- Ft/adag

Intézményi tartózkodási díj                            0,- Ft/nap



Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 

2015. május 5. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2015. május 5.         Dobosné dr. Kvesztár Henrietta  

                jegyző 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

13/2015. (V.5.)  

önkormányzati rendelete 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés 

és egyéb szolgáltatások nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 6/2008. (II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdésében, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rend. 2. §-ában biztosított 

felhatalmazás alapján, tekintettel a Bélapátfalva és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás 

Társulási Megállapodás a 9.1.1. pontjában foglalt rendelkezésekre, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés és egyéb szolgáltatások 

nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 6/2008. (II.14.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Tr.) az alábbiak szerint módosítja 

 

 

 

 

1. § A Tr. jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti 2. számú melléklettel egészül ki. 

 

 

2. § E rendelet 2015. május 9. napján lép hatályba és 2015. május 10. napján hatályát veszti. 

 

 

 

Szilvásvárad, 2015. április 27. 

 

 

 

    Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.   Szaniszló László sk. 

            jegyző                     polgármester 
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