
 
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

P O L G Á R M E S T E R E 
8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat  Képvisel ő-testületének és  
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

2012. április  24-i együttes  ülésére 
 

  Tárgy :            Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetésének 
módosítása 

Előterjeszti:   Csőbör Károly polgármester és  
                       Varga Mónika  óvodavezető  
 
Tisztelt Képviselő-testületek ! 
 
A közös fenntartású Napközi Otthonos Óvodánk 2011. évi költségvetésében rendkívüli 
kiadások jelentkeztek, amelynek teljesítésére nem nyújtott fedezetet a jóváhagyott 
költségvetési előirányzat. 
Meghaladták a tervezett összegeket a közüzemi számlák, valamint az étkeztetési 
kiadások. 
Közüzemi számlák esetében elsősorban a gázfogyasztás, valamint csőtörés miatt a víz 
fogyasztás. 
Az étkeztetésnél a bevételünk alacsonyabb ( -182 ezer Ft) ( ingyenesen és 
kedvezményesen étkezők miatt), a kiadásunk pedig magasabb volt a tervezettnél  
( +294 ezer Ft).  
A fentiekből adódóan az intézmény költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében 
Sümegprága  Önkormányzata  folyószámla-hitelkeret terhére 2011-ben megfinanszírozta a 
többletkiadás teljes összegét, azaz 479 ezer Ft-ot. Ebből létszámarányosan megosztva 
Bazsi községet 68 ezer Ft terheli. 
 
Bazsi község vonatkozásában a 2012. évi  költségvetési rendelet módosítását érinti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületi tagokat, hogy a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi 
költségvetésének  módosítását az 1. melléklet szerint szíveskedjenek megvitatni, majd 
elfogadni.  
  
Sümegprága, 2012-04-20 
 
                                                                        Csőbör Károly          Varga Mónika 
                                                                         polgármester           óvodavezető 
 
   
 
Készítette:     Vincze József Ágostonné dr. megbízásából 
                       Horváth Zoltán Imréné gazd.főea 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

……………./2012. (IV.……..) határozata 
 

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2011. évi költségvetésének módosításáról 

 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának felhatalmazása alapján a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi f őösszege                                    13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási f őösszege                                     13 776 ezer  Ft  

 
1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés  

1. melléklete  alapján hagyja jóvá. 
 

.  
 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

……………./2012. (IV……..) határozata 
 

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. §-ának felhatalmazása alapján a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi f őösszege                              13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási f őösszege                               13 776 ezer  Ft  

 
1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az           

előterjesztés  1. melléklete  alapján hagyja jóvá. 
 

 
 
  
 

 
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. melléklet
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2011.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT EL ŐIRÁNYZATA

megnevezés

előirányzat módosítás

BEVÉTELEK
SAJÁT BEVÉTELEK 780 598
intézményi bevételek 780 598

FINANSZÍROZÁS 12702 13178
ebből: normatív támogatások 7176 7176

alap hozzájárulás 5483 5483
társulás óvodájába járók támogatása 605 605
étkeztetésben részt vevők támogatása 1088 1088
kereset-kiegészítés
pedagógus továbképzés 21 16

Előző évi pénzmaradvány 932 932

Önkormányzatok hozzájárulásai 3420 3899
Sümegprága 2948 3359

Bazsi 472 540

Átvett pénzeszközök 1153 1155
SKTC Társulás Sümeg: 
bejárós gyerekek támogatása 840
iskolabuszos támogatás 313

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13482 13776

KIADÁSOK
Személyi juttatások 5435 5385

munkaadót terhel ő járulékok 1384 1367
,

dologi kiadások 6206 7024
ebből:

801115 Óvodai nevelés 2654 3066
552312  Intézményi étkeztetés 3552 3958

Átadott pénzeszköz 457
óvodások utaztatására 2011. 156

előző évi 301
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13482 13776
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete és Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2012. április 24-én 

tartandó nyilvános együttes ülésére                                            
 

 
Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága éves össze foglaló 
ellenőrzési jelentése 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testületek ! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése 
szerint a polgármester az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést terjeszt a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-
tervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé. 
 
Önkormányzataink felügyelete alá tartozó költségvetési szervek közül a 
Napközi Otthonos Óvodánál belső ellenőrzésre nem került sor 2011. évben.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és a jelentést elfogadni szíveskedjenek. 
 
Sümegprága, 2012. április 16. 
 
 
 
 
                                                             Csőbör Károly 
                                                               polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
….. / 2012. ( IV. 24.) határozata 

 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága tekintetében készült 2011. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést  elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 
….. / 2012. ( IV. 24.) határozata 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága tekintetében készült 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést  
elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
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NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-
testületeinek 2012. április  24-i együttes ülésére 

 

Tárgy : Beszámoló a  Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi    

            gazdálkodásáról 

 

 
Tisztelt Képvisel ő-testületek! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírja, hogy a költségvetési évet 
követő 4 hónapon belül a zárszámadási rendelet tervezetet a polgármesternek be kell terjeszteni a 
képviselő-testület felé. Ahhoz, hogy az önkormányzatok megalkothassák saját zárszámadási 
rendeleteiket el kell készítenünk a közös fenntartású intézmények 2011. évi beszámolóját.  
 
Az intézmény 2004. szeptember 1. napjától társulás formájában működik. Sümegprága és Bazsi 
Községek közös fenntartása alatt működik. 
 
Létszám gazdálkodás 
 
Az intézmény dolgozói létszáma: 3 fő : 
1 fő óvodavezető 
1 fő óvodapedagógus 
1 fő dajka 
 
A közcélú foglalkoztatás keretében 1 fő takarító segítette az intézmény munkáját. 
  
Csoportjainak száma :                         1 
 
2010. szeptember 1-től  
Ellátottak létszáma:                    29 fő  
Bejárós gyermekek létszáma:   
                                 Bazsi:                  3 fő 
                                 Sümeg                 4 fő   
 
2011. szeptember 1-től  
Ellátottak létszáma:                    27 fő  
Bejárós gyermekek létszáma:   
                                 Bazsi:                  5 fő 
                                 Sümeg                 6 fő 
 
A fentiekből adódóan az éves átlagos óvodai létszám 28 fő. 
 
Intézményi étkeztetésben átlagosan 23 fő részesült, ebből: 
Ingyenesen étkező                            13 fő 
50% kedvezménnyel étkező                4 fő 
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  Bevételek    
 
Az  óvodai átlaglétszám alapján igényelt, és kapott 2011. évi  állami támogatásokat megkaptuk. 
Az önkormányzatok hozzájárulásának  finanszírozása megtörtént. 
Az intézmény saját bevételeinek nagyobb része  az étkezési térítési díjakból  származik. 
A saját bevétel azonban  nem jelentős mivel az étkezésben résztvevő  gyermek közül átlagosan  
13 gyermek ingyen, 4 fő 50 % kedvezménnyel étkezett. 
 
A 2011. évi normatíva igényléskor a 2011. október 1-i várható létszámot 30 főben jelentettük le. 
Ehhez képest a tényleges létszám 27 fő volt.  
Az éves elszámolás (elemi beszámoló) elkészítését követően  az intézményt ténylegesen 
152 667,- forinttal kevesebb normatíva  illette meg, mint amennyivel az év elején számoltunk.  
 
Kiadások  
 
Személyi juttatások , annak járulékai valamint a dologi kiadások előirányzat szerint  kerültek 
felhasználásra. 
Dologi kiadások tekintetében rendkívüli kiadása keletkezett az intézménynek egyrészt a vízdíjnál 
csőtörés miatt ( + 54 ezer Ft), másrészt a 2010. évi gázfogyasztás elszámolása miatt (2011. április) 
+  418 ezer Ft-ot kellett fizetnünk. Ezek a többlet kiadások megnehezítették az intézmény 
gazdálkodását.  
Az óvoda nyári nagytakarítása megtörtént, az óvoda nyitására a tervezett időpontban került sor. 
Az intézménynél nagyobb fejlesztések, beszerzések nem történtek.  
A 2011/2012. éves tanév zavartalanul megkezdődött.  Az intézmény működésében  fennakadás 
nem volt. 
 
A bevételek 2011.évi  teljesítése 100 %, a kiadások teljesítése 100 %. 
 
 A kiemelt előirányzatok részletes kimutatását  az 1. melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy a Sümegprága Napközi  Otthonos Óvoda 2011. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a mellékelt határozati javaslatnak megfelelően 
szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.    
 
 
 
Sümegprága, 2012-04-10 
                                                                                
 
 
                                                                         Csőbör Károly                Varga Mónika 
                                                                          polgármester                  óvodavezető 
 
 
 
 
 
Készítette:  Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főea. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
 

……………./2012. (IV.……..) határozata 
 

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 91. §-ának megfelelően a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi f őösszegének  teljesítése             13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási f őösszegének  teljesítése              13 776 ezer  Ft  
 

 
1.2 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés  1. 

melléklete  tartalmazza. 
 

.  
 
 
Felelős:  Csőbör Károly polgármester 
Határid ő: azonnal 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
 

……………./2012. (IV……..) határozata 
 

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvény 91. §-ának megfelelően a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi f őösszegének  teljesítése             13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási f őösszegének  teljesítése              13 776 ezer  Ft  

 
1.3 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés  1. 

melléklete  tartalmazza. 
 
  
 

 
 
Felelős:  Szentes László  polgármester 
Határid ő: azonnal 
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1. melléklet
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2011.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT EL ŐIRÁNYZATA
ÉS 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE

megnevezés

előirányzat teljesítés

BEVÉTELEK
SAJÁT BEVÉTELEK 780 598
intézményi bevételek 780 598

FINANSZÍROZÁS 12702 13178
ebből: normatív támogatások 7176 7176

alap hozzájárulás 5483 5483
társulás óvodájába járók támogatása 605 605
étkeztetésben részt vevők támogatása 1088 1088
kereset-kiegészítés
pedagógus továbképzés 21 16

Előző évi pénzmaradvány 932 932

Önkormányzatok hozzájárulásai 3420 3899
Sümegprága 2948 3427

Bazsi 472 472

Átvett pénzeszközök 1153 1155
SKTC Társulás Sümeg: 
bejárós gyerekek támogatása 840
iskolabuszos támogatás 313

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13482 13776

KIADÁSOK
Személyi juttatások 5435 5385

munkaadót terhel ő járulékok 1384 1367
,

dologi kiadások 6206 7024
ebből:

801115 Óvodai nevelés 2654 3066
552312  Intézményi étkeztetés 3552 3958

Átadott pénzeszköz 457
óvodások utaztatására 2011. 156

előző évi 301
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13482 13776
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete és Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2012. április 24-én 

tartandó nyilvános együttes ülésére                                            
 

 
 
 
Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyz ősége éves ellen őrzési 
jelentése 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése 
szerint a polgármester az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést terjeszt a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-
tervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé. 
 
Fentiekre tekintettel elkészült az Önkormányzataink felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek közül Sümegprága és Bazsi Községek 
Körjegyzőségénél 
2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves 
ellenőrzési jelentés, melyet a melléklet tartalmaz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 
a jelentést elfogadni szíveskedjen. 
 
Sümegprága, 2012. április 16. 
 
 
                                                             Csőbör Károly 
                                                               polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
….. / 2012. ( IV. 24.) határozata 

 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége vonatkozásában készült 2011. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 
….. / 2012. ( IV. 24.) határozata 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége vonatkozásában készült 2011. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést  elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
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          MELLÉKLET 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2011. 
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLEN ŐRZÉSI JELENTÉS 

 
 

     Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége házipénztárának ellenőrzési feladata az volt, 
hogy megvizsgálja hogy a  körjegyzőség gazdálkodása, illetve a házipénztári ki-és befizetések 
során biztosított volt-e a szabályszerűség; a körjegyzőség rendelkezett-e hatályos, aktualizált 
házipénztár-kezelési szabályzattal 

 
A tervezés alapvetően jól határozta meg az ellenőrzés feladatait. 
Az ellenőrzések a tervezettek szerint zajlottak, tervtől való eltérés nem volt. 
 

Következtetések, javaslatok 

 
Az ellenőrzés a vizsgált területeken nem tett olyan kiemelkedő jelentőségű megállapítást, amely 
szándékosan megsértett jogszabályi rendelkezést tárna fel, vagy amely a vizsgált terület 
működésének hatékonyságát jelentősen hátráltatná. 
 
Az ellenőrzés elvégezte az ellenőrzési tervben meghatározott helyeken és az ellenőrzési programokban 
megfogalmazott vizsgálatokat. A vizsgálat végig részletes, ahol lehetett tételes volt, minden esetben szem 
előtt tartva a segítő szándékot. Az ellenőrzési jelentések belső tartalmába észrevételek, majd javaslatok 
kerültek megfogalmazásra. A vizsgált egységek vezetői általában pozitívan fogadták a belső ellenőrzés által 
tett javaslatokat. Az ellenőrzések célja továbbra is a hibák kijavítására, a folyamatok szabályszerű 
működtetésére, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználására irányult. 
 
Ellenőrzések fontosabb megállapításai, javaslatai 

1. A házipénztár szabályzat megismeréséről a dolgozók írásban nyilatkozzanak.  

 
Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte 

 
A függetlenített belső ellenőrzés jogszerű működésének a szervezeti keretei biztosítva voltak a 
beszámolási időszakban, mely megfelelt a Ber. előírásainak. 
 
A belső ellenőrzést 2 fő megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott ellenőr látta el. A növekvő szakmai 
követelményeket szem előtt tartva – egyénileg- kötelező továbbképzéseken vesznek részt.  

 A belső ellenőrök rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges  képzettséggel és szakmai 
gyakorlattal, valamint a Pénzügyminisztérium által vezetett,  regisztrált belső ellenőrök 
nyilvántartásában szerepelnek. 

 
Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 

 
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, 
szükségletek felmérése folyamatos, így az ellátottság is folyamatosan javuló, bővülő tendenciát 
mutat. Az ellenőrök helyszínre utazása megoldott: tömegközlekedési eszközzel, vagy saját 
gépjárművel történik.  
 
Ellenőrzéseket segít ő egyéb tényez ők 
 
Az ellenőrzött önkormányzat az ellenőrzés során segítő módon közreműködött. Egyéb, az 
ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Egyéb külső erőforrás igénybevételére 
nem került sor. A vizsgálat során, a vizsgált területen a belső ellenőrzést végző személy 
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valamennyi szükséges dokumentumhoz a hozzáférési jogot megkapta. A hozzáférési jogosultság 
nem sérült.  
 
 
Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényez ők 

 
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak. 
 
 
Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma  

 
Ilyen cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel a vizsgálatok során. 

 

FEUVE javítása érdekében tett javaslatok 
 
Sümegprága Község Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában a belső 
ellenőrzésnek 2011. évben nem volt témája a FEUVE vizsgálata. A belső ellenőrzés ugyanakkor 
fontosnak tartja megemlíteni, hogy továbbra is kiemelten szükséges kezelni az egyes 
munkafolyamatokba épített ellenőrzést, az ellenőrzési nyomvonal elkészítését, kontrollpontok 
meghatározását a tevékenységek-főként a beszámolás területén- végzése során.  
 
 
A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 
HASZNOSÍTÁSA 

 
Javasolt intézkedések végrehajtásának státusza 

 
Az ellenőrzéseket követően a belső ellenőrzés a javaslatokban megfogalmazottakra kérte 
intézkedési terv elkészítését.  Az intézkedési tervek elkészítését, illetve az abban foglaltak 
megvalósulását utóellenőrzés keretében fogja vizsgálni a belső ellenőrzés.  
 
Az ellen őrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslato k 

 
Információs rendszer fejlesztése, a belső ellenőrzéssel összhang, együttműködés biztosítása a 
hatékonyság növelése érdekében. 
 
Az ellenőrzések megállapításainak rendszeres kiértékelése, hasznosítása a kockázatelemzés és 
felmérések során.  
 

Sümegprága, 2012. március 14. 

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

Schönherrné Pokó Ildikó    Dr. Kiss Csilla Magdolna 
belső ellenőr      munkaszervezet vezető 
       Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
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21. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelethez  

NYILATKOZAT 

A) Alulírott ..............................., a .......................... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ........................... 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 intézményi számviteli rendről. 
Kijelentem, hogy 
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen 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. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 
Kontrollkörnyezet: 
Kockázatkezelés: 
Kontrolltevékenységek: 
Információ és kommunikáció: 
Monitoring: 
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem 

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

P. H. 

.............................................. 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

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

P. H. 

.............................................. 
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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐJE 
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2012. április 24-én  tartandó nyilvános együttes ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011.   
            évi gazdálkodásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírja, hogy a költségvetési évet követő 4 
hónapon belül a zárszámadási rendelet tervezetet a polgármesternek be kell terjeszteni a képviselő-testület 
felé. Ahhoz, hogy az önkormányzatok megalkothassák saját zárszámadási rendeleteiket el kell készítenünk a 
közös fenntartású intézmények 2011. évi beszámolóját.  
A rendelet –tervezet elkészítését megelőzi a költségvetési szervek, közös fenntartású intézmények 2011. évi 
gazdálkodásáról készített beszámolójának jóváhagyása.  
 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének  2011. évi gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy az 
előirányzatok teljesítése a tervek szerint alakult . 
A bevételek teljesítése  99 %, a kiadások teljesítése  95 %. 
 
Rendkívüli bevétele és kiadása a hivatalnak nem volt. 
  
A hivatal létszáma :  

� 1 fő körjegyző 
� 4 fő ügyintéző 
� 1 fő ügykezelő 

 
Körjegyzőségünk  az alábbi költségvetési szervek és azok intézményeinek hatósági, gazdálkodási, 
és adminisztrációs feladatait látja el: 

• Sümegprága Települési Önkormányzat 
• Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
• Bazsi Község Önkormányzata 
• Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 

 
A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi 
szavazattal állapították meg. 
A hivatal 2011. évi beszámolója a székhelyközség ( Sümegprága Önkormányzata ) zárszámadási 
rendeletének része, ahol külön címet alkot. 
 
A körjegyzőség bevétele  

-     állami támogatásból 
- saját bevételből  
- a fenntartó önkormányzatok kiegészítéséből  
- és átvett pénzeszközökből áll. 
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A körjegyzőség a 2011. évi népszámlálás költségeihez kapott működési hozzájárulást.  
 
 
Kiadásai 

- személyi juttatások, 
- munkaadót terhelő járulékok  
- dologi kiadások 

 
Személyi juttatások és azok járulékai a  terveknek megfelelően kerültek kifizetésre.  
 
Dologi kiadások: 
 
A dologi kiadások között - a hivatal feladataiból adódóan – az irodaszer, nyomtatvány beszerzésre valamint 
postaköltségre fordított összeg az egyik legjelentősebb. 
250 eFt- ot terveztünk kisértékű tárgyieszköz beszerzésre, ennek megvalósítására azonban – kisebb tételeket 
leszámítva - nem került sor. 
Figyelemmel az önkormányzatok anyagi helyzetére, a körjegyzőség gazdálkodásában is a takarékosságra és a 
likviditás megőrzésére törekedtünk. 
  
Fejlesztési kiadások: 
A tervezett notebook beszerzése megtörtént. 
    
 
 A körjegyzőség finanszírozásában nem volt fennakadás, a működéshez szükséges anyagi feltételek 
biztosításáról a fenntartók határidőre gondoskodtak. 
 
 
A körjegyzőség 2011.évi kiemelt előirányzatait és 2011.évi teljesítéseit a 2.  melléklet, a 2011. évi 
mérlegét a 1. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 3.  melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületeket, hogy a körjegyzőség 2011. évi beszámolóját  
szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni. 
 
 
 
 
Sümegprága, 2012-04-11 
 
 
 
 
 
                                                                               Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                             körjegyző 
 
 
Készítette:  Horváth Zoltán Imréné  gazdálkodási főea. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

 
……………./2012. (IV……..) határozata 

 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének  

2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 91. §-ának megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek 
Körjegyzőségének 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi  
a)  bevételi főösszegének teljesítése             22 461 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése              20 981 ezer  Ft  

 
1.4 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés  

2. melléklete  tartalmazza. 
 

5. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében részletezett 
mérlegadatok alapján  1 904 ezer Ft-ban  állapítja meg. 

 
6. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi módosított 

pénzmaradványa 1 702 ezer Ft. 
 

3.1 A pénzmaradvány kimutatását  az előterjesztés 3. melléklet tartalmazza.  
 
7. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi átlagos statisztikai 

létszáma  6 fő.  
 

 
Felelős:  Csőbör Károly polgármester 
Határid ő: azonnal 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

 
……………./2012. (IV……..) határozata 

 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének  

2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete   az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV. törvény 91. §-ának megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek 
Körjegyzőségének 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi  
a)  bevételi főösszegének teljesítése             22 461 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése              20 981 ezer  Ft  

 
1.5 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés  

2. melléklete  tartalmazza. 
 

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében részletezett 
mérlegadatok alapján  1 904 ezer Ft-ban  állapítja meg. 

 
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi módosított 

pénzmaradványa 1 702 ezer Ft. 
 

3.1 A pénzmaradvány kimutatását  az előterjesztés 3. melléklet tartalmazza.  
 
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi átlagos statisztikai 

létszáma  6 fő.  
 
 
 
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határid ő: azonnal 
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1.melléklet
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐSÉGE

2011. ÉVI MÉRLEG

ESZKÖZÖK Előző évi tárgyévi érték
érték

Szellemi termékek
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 0 0

ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok
gépek berendezések 178
járművek
beruházások, felújítások
II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 178

tartósan adott kölcsönök
egyéb hosszúlejáratú hitelek
III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0

Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök
IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN 0 0

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 178

I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN 0 0

követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők) 413 0
adósok
egyéb követelések
II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 413 0

III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN 0 0

pénztárak, csekkek, betétkönyvek 77 0
költségvetési bankszámlák 348 666
IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 425 666

költségvetési aktív függő elszámolások
költségvetési aktív átfutó elszámolások 927 1060
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások
V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN 927 1060

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1765 1726

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1765 1904
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FORRÁSOK Előző évi tárgyévi érték
érték

1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 375 0
I.Tartós t őke 375 0
1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása
2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 33 178
II. tőkeváltozások 33 178
1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka
III. értékelési tartalék 0 0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 408 178
1.költségvetési tartalék elszámolása 1352 1702
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1352 1702
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN 1352 1702

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1352 1702

Beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN 0 0

kö telezettségek áruszállításból és szolg.ból 5 0
ebből tárgyévet követő évet terhelő 5 0

következő évet terhelő
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
ebből:

iparűzési adó feltöltés miatti
helyi adó túlfizetés
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése
egyéb különféle kötelezettségek

II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN 5 0

költségvetési passzív függő elszámolások 24
költségvetési passzív átfutó elszámolások
költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN 0 24

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 5 24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1765 1904
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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐSÉGE 2. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT EL ŐIRÁNYZATA
ÉS 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE

Ezer forintban
megnevezés 2011 2011. 2011.11.24

terv módosítás módosítás teljesítés

BEVÉTELEK
Saját bevételek 60 60 60 139

 
normatív támogatások 5118 5118 5118 5118
alap hozzájárulás 3042 3042 3042 3042
kiegészítés 2076 2076 2076 2076
kereset-kiegészítés

Előző évi pénzmaradvány 1239 1239 1239 1239
kötelezettséggel terhelt 812 812 812

Önkormányzatok hozzájárulásai 15315 15413 15413 15217
működési hozzájárulások: 15065 15163 15163 14967
Sümegprága 9200 9260 9260 9104
Bazsi 5865 5903 5903 5863
Felhalmozási c. átadások 250 250 250 250
Sümegprága 153 153 153 153
Bazsi 97 97 97 97
Átvett pénzeszközök
népszámlálás 724 724

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21732 21830 22554 22437

KIADÁSOK
Személyi juttatások 13098 13175 13637 13271

munkaadót terhel ő járulékok 3360 3381 3493 3457

dologi kiadások 5024 5024 5174 3884

átadott pénzeszközök

fejlesztési c. pénzeszköz 250 250 250 236

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21732 21830 22554 20848

függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 24
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 133

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 22461
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 20981  
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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐSÉGE
8351 Sümegprága, Rákóczi u.17.

3.melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2011.

megnevezés előző tárgyév
év

költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 348 666
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 77 0

záró pénzkészlet 425 666

ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-)
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 927 1060
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 24
ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0

egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege 927 1036

tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1352 1702

módosított pénzmaradvány 1352 1702
ebből:

kötelezettséggel terhelt: 1352 555
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Sümegprága Települési Önkormányzat                Bazsi Község Önkormányzata 
          Polgármestere                                          Polgármestere 
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.                                            8352 Bazsi, Fő u. 91.                   
         T: 87/350-587                                                                 T/F: 87/352-201  
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete és Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2012. április 24-én 

tartandó nyilvános együttes ülésére                                            
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társul ással kötend ő 
megállapodások jóváhagyására 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testületek ! 
 
Az Önkormányzatok a 2012. évi költségvetéseikben elfogadták a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodások alapján átadandó  
hozzájárulások összegét. A pénzeszköz átadásra vonatkozóan elkészültek a 
mellékelt megállapodás-tervezetek a fentieknek megfelelően. 
Mindezekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületeknek a 
megállapodások jóváhagyását, és a polgármesterek felhatalmazását azok 
aláírására. 

 
                  
Sümegprága, 2012. április 17. 
 
 
 
 
                                                   Csőbör Károly   Szentes László 
            polgármester    polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

….. / 2012. ( IV. 24.) határozata 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás részére a 2012. évi finanszírozásokhoz 
szükséges önkormányzati hozzájárulások átadására vonatkozó mellékelt 
megállapodások megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat képviseletében 
a megállapodások aláírására és az abban foglaltaknak megfelelően a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 
….. / 2012. ( IV. 24.) határozata 

 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás részére a 2012. évi finanszírozásokhoz 
szükséges önkormányzati hozzájárulások átadására vonatkozó mellékelt 
megállapodások megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat képviseletében 
a megállapodások aláírására és az abban foglaltaknak megfelelően a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határid ő: azonnal 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 

A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT 2012. ÉVI FINANSZÍRO ZÁSÁHOZ 
 
 

mely létrejött egyrészről Sümegprága Települési Önkormányzata  (székhelye: Sümegprága 
Rákóczi u 17. képviselő: Csőbör Károly  polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: 
Finanszírozó) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek rögzítik, hogy Sümegen és térségében, az egészségügyi alapellátását meghaladó 
járóbeteg-szakellátás (szakorvosi járóbeteg-ellátás), egészségügyi sürgősségi alapellátás 
biztosítását a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás által alapított Kft útján látja el. A 
Társulás tagjai a működtetéshez a Sümegi Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulási 
megállapodása (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján finanszírozást 
biztosítanak. A finanszírozás mértékét a Társulás tárgyévi költségvetésében kell 
meghatározni akként, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár által folyósított 
finanszírozásának és a tervezett kiadásoknak a különbözetét alapul véve, ki kell mutatni az 
egy lakosra jutó összeget. A lakosságszám meghatározása a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint történik.  

 
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt finanszírozás 2012. évi fajlagos mértéke a 

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (II.21.) 
SKTCT határozatban foglaltak alapján: 1 115,- Ft/fő/év. 

 
3. Finanszírozót terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
1 115,- Ft * 652 Fő                 726 980,- Ft 

 
4. Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078 – 10033214 - 000000000 számú 
számlájára. 

5. Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget átadja a Sümegi Kistérségi 
Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.–nek, aki a Járóbeteg Szakellátó központhoz 
kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra fordítja.  A finanszírozás felhasználásáról 
a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában számol 
el a Társulási Tanácsnak.  

 
6. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 
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Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 29. 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Csőbör Károly                                                     Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
        Vincze József Ágostonné dr.                         dr. Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ TOVÁBBADÁSI CÉLÚ ÁTADÁSÁRÓL  

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 2011. ÉVI FIN ANSZÍROZÁSÁHOZ 
 
 

 

mely létrejött egyrészről Sümegprága Települési Önkormányzata  (székhelye: Sümegprága,  
Rákóczi u. 17. képviselő: Csőbör Károly  polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek rögzítik, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás területén, annak tagjai részére a  
Társulás, Sümeg Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött külön 
megállapodás szerint volt biztosított a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés és a logopédiai 
ellátás (a továbbiakban együtt: pedagógiai szakszolgálati feladatok). A pedagógiai szakszolgálati 
feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Sümegen, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által látta el. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat és Sümeg Város Önkormányzata a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására 2011. július 1-jétől 2015. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 
Megállapodást kötött. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése, továbbá a megyei intézményfenntartó központokról, 
valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 
értelmében, a Veszprém Megyei Önkormányzat által, a hivatkozott Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek 2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központra szálltak. 

 

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának finanszírozásáról a Társulás és a Veszprém 
Megyei Intézményfenntartó Központ gondoskodik akként, hogy a feladatok ellátásához biztosított 
normatív állami támogatás és a feladatokkal kapcsolatosan felmerülő tényleges költségek közti 
különbözet 70%-át a Társulás, 30%-át pedig a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 
biztosítja. A Társulás által fizetendő működési hozzájárulás fedezetét a Társulás tagjainak, 
lakosságszám arányos finanszírozása biztosítja. A lakosságszám meghatározása a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint történik.  

 
2 Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt önkormányzati finanszírozás 2012. évi fajlagos 

mértéke a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012.            
(II.21.) SKTCT határozatban foglaltak alapján: 185,- Ft/fő/év. 

 
3 Önkormányzatot terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 

Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
           185,- Ft * 652 fő               120 620,- Ft 

 
4.  Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078-10033214-00000000 számú 
számlájára. 

5. Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget a pedagógiai szakszolgálati 
feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásokra fordítja. Társulás a pedagógiai 
szakszolgálati feladatellátás finanszírozását elkülönítetten kezeli. A finanszírozás 
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felhasználásáról a Társulás tárgyévi költségvetési beszámolójában számol el a Veszprém 
Megyei Intézményfenntartó Központ adatszolgáltatása alapján. Az elszámolást követően a 
pénzügyi teljesítés határideje az azt követő 15. nap. 

 
6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7.  Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 

 

Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 28.  
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
          Csőbör Károly                                                       Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
         Vincze József Ágostonné dr.                         dr. Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 

AZ SKTCT ÉS MUNKASZERVEZETE 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁS ÁHOZ 
 

 

 

mely létrejött egyrészről Sümegprága Települési Önkormányzata  (székhelye: Sümegprága 
Rákóczi u 17. képviselő: Csőbör Károly  polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: 
Finanszírozó) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás működtetéséhez a Társulás 
tagjai a Sümegi Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulási megállapodása (a 
továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján finanszírozást biztosítanak. A finanszírozás 
mértékét a Társulás tárgyévi költségvetésében kell meghatározni a tervezett bevételeknek és a 
tervezett kiadásoknak alapul vételével, lakosságszám arányában. A lakosságszám 
meghatározása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.  
 
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt finanszírozás 2012. évi fajlagos mértéke a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (II.21.) SKTCT 
határozatban foglaltak alapján: 311,- Ft/fő/év. 
3. Finanszírozót terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
            311,- Ft *        652 Fő             202 772,- Ft 

 
4. Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 
foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078 – 10033214 - 00000000  számú 
számlájára. 

5. Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget a Társulás és munkaszervezete 
működési és felhalmozási kiadásaira fordítja. A finanszírozás felhasználásáról a Társulás 
tárgyévi költségvetési beszámolójában számol el. Felek rögzítik, hogy az esetlegesen keletkező 
pénzmaradványról a Társulási Tanács dönt. 
  
6. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 
meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig sem 
teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót 
– nyújt be a követelésre.  
 
7. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 
Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali beszedési 
megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben adósságrendezési 
eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási 
Tanács minősített többséggel dönt. 
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Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 28. 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Csőbör Károly                                           Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
      Vincze József Ágostonné dr.                          dr. Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSÁH OZ 
 

 

mely létrejött egyrészről Sümegprága Települési Önkormányzata  (székhelye: Sümegprága 
Rákóczi u 17.képviselő: Csőbör Károly polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: 
Finanszírozó) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1.  Felek rögzítik, hogy Sümegen és térségében, a hétvégi és hétközi, központi háziorvosi 
ügyeletet (a továbbiakban: Orvosi Ügyelet) a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
működteti. A Társulás tagjai a működtetéshez a Sümegi Kistérségi Önkormányzatok 
Többcélú Társulási megállapodása (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján 
finanszírozást biztosítanak. A finanszírozás mértékét a Társulás tárgyévi költségvetésében 
kell meghatározni akként, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár által folyósított ügyeleti 
díj finanszírozásának és a tervezett kiadásoknak a különbözetét alapul véve, ki kell mutatni 
az egy lakosra jutó összeget. A lakosságszám meghatározása a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint történik.  

 
2.   Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt finanszírozás 2012. évi fajlagos mértéke a 

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (II.21.) 
SKTCT határozatban foglaltak alapján: 1104,- Ft/fő/év. 

 
3.   Finanszírozót terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
          1104,- Ft * 652 Fő                    719 808,- Ft 

 
4.  Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078 – 10033214 - 00000000 számú 
számlájára. 

5.  Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget az Orvosi Ügyelethez kapcsolódó 
működési és felhalmozási kiadásokra fordítja. Társulás az Orvosi Ügyelet 
feladatellátásának költségvetését elkülönítetten kezeli. A finanszírozás felhasználásáról a 
Társulás tárgyévi költségvetési beszámolójában számol el. A Társulás az Orvosi Ügyeletnél 
esetlegesen képződő pénzmaradványt a következő évi költségvetésben, az Orvosi Ügyelet 
feladatellátására köteles megtervezni és biztosítani.  

 
6. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7.  Finanszírozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 
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Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 28. 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Csőbör Károly                                           Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
       Vincze József Ágostonné dr.              dr.  Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 

A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONT 2012. ÉVI FINANSZÍRO ZÁSÁHOZ 
 

 

Mely létrejött egyrészről Bazsi Község Önkormányzata  (székhelye: Bazsi Fő. u 50. képviselő: 
Szentes László. polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: Finanszírozó) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek rögzítik, hogy Sümegen és térségében, az egészségügyi alapellátását meghaladó 
járóbeteg-szakellátás (szakorvosi járóbeteg-ellátás), egészségügyi sürgősségi alapellátás 
biztosítását a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás által alapított Kft útján látja el. A 
Társulás tagjai a működtetéshez a Sümegi Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulási 
megállapodása (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján finanszírozást 
biztosítanak. A finanszírozás mértékét a Társulás tárgyévi költségvetésében kell 
meghatározni akként, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár által folyósított 
finanszírozásának és a tervezett kiadásoknak a különbözetét alapul véve, ki kell mutatni az 
egy lakosra jutó összeget. A lakosságszám meghatározása a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint történik.  

 
2.  Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt finanszírozás 2012. évi fajlagos mértéke a Sümegi 

Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (II.21.) SKTCT 
határozatban foglaltak alapján: 1 115,- Ft/fő/év. 

 
3.   Finanszírozót terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
1 115,- Ft * 427. Fő                 476 105,- Ft 

 
4.  Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078 – 10033214 - 000000000 számú 
számlájára. 

5. Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget átadja a Sümegi Kistérségi 
Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.–nek, aki a Járóbeteg Szakellátó központhoz 
kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra fordítja.  A finanszírozás felhasználásáról 
a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában számol 
el a Társulási Tanácsnak.  

 
6. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7.   Finanszírozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 
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Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 29. 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Szentes László                                        Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
        Vincze József Ágostonné dr.                         dr. Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ TOVÁBBADÁSI CÉLÚ ÁTADÁSÁRÓL  
A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 2012. ÉVI FIN ANSZÍROZÁSÁHOZ 

 
 

 

mely létrejött egyrészről Bazsi Község Önkormányzata  (székhelye: Bazsi Fő u. 91.                       
képviselő: Szentes László  polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás területén, annak tagjai részére a  
Társulás, Sümeg Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött külön 
megállapodás szerint volt biztosított a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés és a logopédiai 
ellátás (a továbbiakban együtt: pedagógiai szakszolgálati feladatok). A pedagógiai szakszolgálati 
feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Sümegen, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által látta el. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat és Sümeg Város Önkormányzata a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására 2011. július 1-jétől 2015. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 
Megállapodást kötött. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése, továbbá a megyei intézményfenntartó központokról, 
valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 
értelmében, a Veszprém Megyei Önkormányzat által, a hivatkozott Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek 2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központra szálltak. 

 

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának finanszírozásáról a Társulás és a Veszprém 
Megyei Intézményfenntartó Központ gondoskodik akként, hogy a feladatok ellátásához biztosított 
normatív állami támogatás és a feladatokkal kapcsolatosan felmerülő tényleges költségek közti 
különbözet 70%-át a Társulás, 30%-át pedig a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 
biztosítja. A Társulás által fizetendő működési hozzájárulás fedezetét a Társulás tagjainak, 
lakosságszám arányos finanszírozása biztosítja. A lakosságszám meghatározása a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint történik.  

 
2.  Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt önkormányzati finanszírozás 2012. évi fajlagos 

mértéke a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012.            
(II.21.) SKTCT határozatban foglaltak alapján: 185,- Ft/fő/év. 

 
3.   Önkormányzatot terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
   185,- Ft * 427 Fő                 78 995,- Ft 

 
4 Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078-10033214-00000000 számú 
számlájára. 

5 Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget a pedagógiai szakszolgálati 
feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásokra fordítja. Társulás a pedagógiai 
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szakszolgálati feladatellátás finanszírozását elkülönítetten kezeli. A finanszírozás 
felhasználásáról a Társulás tárgyévi költségvetési beszámolójában számol el a Veszprém 
Megyei Intézményfenntartó Központ, illetve Intézménye adatszolgáltatása alapján. Az 
elszámolást követően a pénzügyi teljesítés határideje az azt követő 15. nap. 

 
6 Önkormányzat tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7 Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 

 

Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 28.  
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Szentes László                                      Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
  
       Vincze József Ágostonné dr.                         dr. Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 

AZ SKTCT ÉS MUNKASZERVEZETE 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁS ÁHOZ 
 

 

 

mely létrejött egyrészről Bazsi Község Önkormányzata  (székhelye: Bazsi Fő u 50 képviselő: 
Szentes László polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: Finanszírozó) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1.   Felek rögzítik, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás működtetéséhez a Társulás 
tagjai a Sümegi Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulási megállapodása (a 
továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján finanszírozást biztosítanak. A finanszírozás 
mértékét a Társulás tárgyévi költségvetésében kell meghatározni a tervezett bevételeknek 
és a tervezett kiadásoknak alapul vételével, lakosságszám arányában. A lakosságszám 
meghatározása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi CVII. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.  

 
2.   Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt finanszírozás 2012. évi fajlagos mértéke a 

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (II. 21.) 
SKTCT határozatban foglaltak alapján: 311- Ft/fő/év. 

 
3.   Finanszírozót terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
311,- Ft * 427 Fő                               132 797,- Ft 

 
4.  Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078 – 10033214 - 000000000 számú 
számlájára. 

5.  Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget a Társulás és munkaszervezete 
működési és felhalmozási kiadásaira fordítja. A finanszírozás felhasználásáról a Társulás 
tárgyévi költségvetési beszámolójában számol el. Felek rögzítik, hogy az esetlegesen 
keletkező pénzmaradványról a Társulási Tanács dönt. 

  
6. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7.  Finanszírozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 
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Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012. március 29. 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Szentes László                                        Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
        Vincze József Ágostonné dr              dr.  Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
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MEGÁLLAPODÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL 
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSÁH OZ 

 
 

Mely létrejött egyrészről Bazsi Község Önkormányzata  (székhelye: Bazsi Fő.u 50. képviselő: 
Szentes László. polgármester) pénzeszközt átadó, (a továbbiakban: Finanszírozó) 

másrészről: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  (8330 Sümeg, Deák F. u. 6.; adószáma: 
15589095-1-19 képviseli: Turcsi József elnök) pénzeszközt átvevő, (a továbbiakban: Társulás) 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek rögzítik, hogy Sümegen és térségében, a hétvégi és hétközi, központi háziorvosi 
ügyeletet (a továbbiakban: Orvosi Ügyelet) a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
működteti. A Társulás tagjai a működtetéshez a Sümegi Kistérségi Önkormányzatok 
Többcélú Társulási megállapodása (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján 
finanszírozást biztosítanak. A finanszírozás mértékét a Társulás tárgyévi költségvetésében 
kell meghatározni akként, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár által folyósított ügyeleti 
díj finanszírozásának és a tervezett kiadásoknak a különbözetét alapul véve, ki kell mutatni 
az egy lakosra jutó összeget. A lakosságszám meghatározása a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint történik.  

 
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt finanszírozás 2012. évi fajlagos mértéke a 

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (II.21.) 
SKTCT határozatban foglaltak alapján: 1 104,- Ft/fő/év. 

 
3. Finanszírozót terhelő 2012. évi finanszírozás összege: 

 
Támogatás fajlagos mértéke* Mutatószám   Összege 
 
1 104,- Ft * 427. Fő                 471 408,- Ft 

 
4. Felek rögzítik, hogy a finanszírozást a Társulási Megállapodás IV. fejezet 4. pontjában 

foglaltak szerint, a Finanszírozó éves költségvetésében biztosítja és annak 1/12-ed részét 
minden hónap 5. napjáig utalja át a Társulás 72800078 – 10033214 - 000000000 számú 
számlájára. 

5. Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget az Orvosi Ügyelethez kapcsolódó 
működési és felhalmozási kiadásokra fordítja. Társulás az Orvosi Ügyelet 
feladatellátásának költségvetését elkülönítetten kezeli. A finanszírozás felhasználásáról a 
Társulás tárgyévi költségvetési beszámolójában számol el. A Társulás az Orvosi Ügyeletnél 
esetlegesen képződő pénzmaradványt a következő évi költségvetésben, az Orvosi Ügyelet 
feladatellátására köteles megtervezni és biztosítani.  

 
6. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodásban 

meghatározott fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társulás munkaszervezete a 
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési 
határidővel. Abban az esetben, ha a Pénzeszközt átadó a felszólításban kitűzött határidőig 
sem teljesíti befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – 
inkasszót – nyújt be a követelésre.  

 
7. Finanszírozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Megállapodáson alapuló, 

Társulással szemben fennálló tartozását, a jelen Megállapodáson alapuló azonnali 
beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 
adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. 

 

 



 42 

 

Jelen 2 (kettő) számozott oldalból és 7 (hét) pontból álló megállapodást megállapodó felek 
elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Sümeg, 2012.március 28. 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
 
            Szentes László                                       Turcsi József 
 polgármester                 Társulás elnöke 
 
 
 
 
A pénzügyi teljesítés ellenjegyzéséül: 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
 
        Vincze József Ágostonné dr.                         dr. Kiss Csilla Magdolna 
        az Önkormányzat jegyz ője    munkaszervezet vezet ő 
 
 


