Sümegprága Települési Önkormányzat
Polgármestere
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038

és
Bazsi Község Önkormányzata
Polgármestere
8352 Bazsi, Fő u.91. T/fax:87/352-201

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2011. október 27-én tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának
módosítása
Tisztelt Képviselő-testületek!

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének Alapító okiratát az előző ülésükön a képviselőtestületek módosították. A Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatósága azonban további
módosításokat kért az alapító okiratban, ennek megfelelően került elkészítésre a mellékletben
foglaltak szerint.

Tisztelt Képviselő-testületek !
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőség alapító okiratának módosítását, valamint az annak
alapján elkészített egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát szíveskedjenek elfogadni.
Sümegprága, 2011-10-24

Csőbör Károly sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Szentes László sk.
polgármester

Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó
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Nyilvántartási szám:

/2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve - figyelemmel a 2010.
január 1. napjával hatályba lépő új szakfeladat-rendre, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §-a alapján Sümegprága és Bazsi
Községek Körjegyzősége alapító okiratát (a továbbiakban : alapíró okirat ) a következők szerint
módosítja:
Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiak kerülnek:

„5. Alaptevékenysége: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok:
Szakfeladatok
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8419011 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel.
841173 Statisztikai tevékenység

Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül, ennek megfelelően a 7. pont 6. pontra, a 8. pont
7. pontra,a 10.pont 9. pontra, a 11.pont 10. pontra változik.
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„8. Besorolása gazdálkodási jogkör alapján:

önállóan működő és gazdálkodó.”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
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Jelen alapító okirat módosítás 2011. október 31-én lép hatályba.
Sümegprága, 2011.október

Csőbör Károly

Szentes László

polgármester

polgármester

Záradék:
Az alapító okirat módosítását Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete ……2011.(X. … .)
határozatával, Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete …/2011.(X….) határozatával fogadta el.

Sümegprága, 2011.október ..

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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Nyilvántartási szám:

/2011.

Alapító okirat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:
1. A költségvetési szerv
Neve: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége
Székhelye: 8351 Sümegprága Rákóczi utca 17.
Bankszámlaszáma: 11748100-15569424
Adószáma:
15569420-1-19”
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2000.( XII.7.) határozata
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 97/2000.(XII.7.) határozata
3. Alapítás időpontja: 2001. január 1.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.
5. Alaptevékenysége: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok:
Szakfeladatok
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz
kapcsolódó tevékenységek
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8419011 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel.
841173 Statisztikai tevékenység

6. Illetékességi területe: Sümegprága és Bazsi községek közigazgatási területe.
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Sümegprága Települési Önkormányzat 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17.
Bazsi Község Önkormányzata
8352 Bazsi , Fő utca 91.

8. Besorolása gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó.

5

9. A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje:
A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével
és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.
A körjegyzőt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei nevezik ki együttes ülésen, minősített
többséggel meghozott döntéssel. A kinevezés határozatlan időre szól.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet
továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az
irányadó.
Sümegprága, 2011.október

Csőbör Károly
Sümegprága polgármestere

Szentes László
Bazsi Község polgármestere

Záradék
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Sümegprága
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
/2011. (X. .) és Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete /2011. (X.
.) határozatával fogadta el.
Sümegprága, 2011.október
Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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Határozati javaslat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.október 27-i nyilvános együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2011. (X. 27.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága és
Bazsi Községek Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a határozat végrehajtása
érdekében a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2011. (X. 27.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi
Községek Körjegyzősége alapító okiratának módosítását a mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a határozat végrehajtása
érdekében a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
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2.
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési tervre

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése
szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a
képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.
Erre tekintettel, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 21-22. §-ai alapján elkészült az
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve, mely az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési
tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Sümegprága, 2011. október 24.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
….. /2011.(X. 27.) határozata

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjék.
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Határidő: folyamatos
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SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok
és költségvetési szervek

1.A 2011. évi belső
ellenőrzés
megállapításainak,
javaslatainak, az
intézkedési tervben
foglaltak megvalósításának
utóellenőrzése

2.Készpénzkezelés
szabályainak betartása,
házipénztár működésének
ellenőrzése az
önkormányzatnál

3.Közérdekű adatok
közzétételének vizsgálata,
jogszabályi előírásoknak
való megfelelés az
önkormányzatnál

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme,
ellenőrzött
időszak)
Cél: Intézkedési
tervek
végrehajtásának
ellenőrzése,
utóellenőrzés
megtartása
Tárgy: 2011.
évben tett
intézkedések
Időszak: 2011. év
Cél:
Készpénzkezelés
szabályainak
betartása, napi
zárókészlet
rovanccsal történő
ellenőrzése
Tárgy: Napi
készpénzkészlet
meglétének
ellenőrzése
Időszak: 2012. évi
ellenőrzés alapján
Cél:
Jogszabályban
meghatározott
előírások
betartásának
vizsgálata
Tárgy: közérdekű
adatok
közzétételének
vizsgálata
Időszak: 2011.
évtől ellenőrzés
időpontjáig

Azonosított
kockázati
tényezők

Belső ellenőrzés
nyomon követése

Az ellenőrzés
típusa

utóellenőrzés

Az
ellenőrzés
ütemezése

2012. március

Pénzügyi
ellenőrzés

2012.
március

1
szakértői
nap (1
ellenőr)

Jogszabályi előírás

Szabályszerűség 2012.
i ellenőrzés
március

5
szakértői
nap (1
ellenőr)

Jóváhagyta:
belső ellenőr

2 szakértői
nap (1
ellenőr)

Készpénzállomány
hiánytalan megléte,
pénztárhelyiség
kialakítása

Sümegprága, 2011. október 24.
Készítette:

Erőforrás
szükségle
tek

jegyző
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2.
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. október 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési tervre

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése
szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a
képviselő-testület hagyja jóvá.
Erre tekintettel, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 21-22. §-ai alapján elkészült az
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve, mely az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési
tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sümegprága, 2011. október 24.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
….. /2011.(X. 27.) határozata
Bazsi Község önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjék.
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Határidő: folyamatos
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BAZSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok
és költségvetési szervek

1.A 2011. évi belső
ellenőrzés
megállapításainak,
javaslatainak, az
intézkedési tervben
foglaltak megvalósításának
utóellenőrzése

2.Készpénzkezelés
szabályainak betartása,
házipénztár működésének
ellenőrzése az
önkormányzatnál

3.Közérdekű adatok
közzétételének vizsgálata,
jogszabályi előírásoknak
való megfelelés az
önkormányzatnál

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme,
ellenőrzött
időszak)
Cél: Intézkedési
tervek
végrehajtásának
ellenőrzése,
utóellenőrzés
megtartása
Tárgy: 2011.
évben tett
intézkedések
Időszak: 2011. év
Cél:
Készpénzkezelés
szabályainak
betartása, napi
zárókészlet
rovanccsal történő
ellenőrzése
Tárgy: Napi
készpénzkészlet
meglétének
ellenőrzése
Időszak: 2012. évi
ellenőrzés alapján
Cél:
Jogszabályban
meghatározott
előírások
betartásának
vizsgálata
Tárgy: közérdekű
adatok
közzétételének
vizsgálata
Időszak: 2011.
évtől ellenőrzés
időpontjáig

Azonosított
kockázati
tényezők

Belső ellenőrzés
nyomon követése

Az ellenőrzés
típusa

utóellenőrzés

Az
ellenőrzés
ütemezése

2012. március

Pénzügyi
ellenőrzés

2012.
március

1
szakértő
i nap (1
ellenőr)

Jogszabályi előírás

Szabályszerűség 2012.
i ellenőrzés
március

5
szakértő
i nap (1
ellenőr)

Jóváhagyta:
belső ellenőr

2
szakértő
i nap (1
ellenőr)

Készpénzállomány
hiánytalan megléte,
pénztárhelyiség
kialakítása

Bazsi, 2011. október 24.
Készítette:

Erőforr
ás
szüksé
gletek

jegyző
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Határozati javaslat:

3.

………../2011. ………………….. határozat

………………………………………………. képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alapítója és fenntartójaként a Sümegi Kistérségi
Többcélú Társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében, a
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VIII. fejezet 2.2. pontja
alapján
500,- Ft
* ……………fő. állandó lakos = ………………………………Ft azaz
………………………………….. forint összeget, meghatározott időre szólóan, önkéntes
befizetésként teljesít.
Az képviselő-testület a befizetést jelen döntését követően azonnal teljesíti a Társulás
számlájára.
A Társulás a képviselő-testület által jelen döntésével biztosított, átmenetileg átvett
pénzeszközt legkésőbb 2012. április 30. napjáig tartozik visszafizetni azzal, hogy a
Társulás eszközeinek értékesítése, illetőleg kintlévőségeinek teljesülése esetén, 2012.
április 30. napja előtt is tartozik teljesíteni az Önkormányzat felé, amennyiben a határidő
előtti teljesítés a társulási feladatok és más fizetési kötelezettségek teljesítését nem
veszélyezteti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatában foglaltakról
kivonat megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét, valamint a határozatban
foglaltakra figyelemmel aláírja a pénzeszköz átadási megállapodást.
Felelős:
Határidő:

………………………. polgármester
a kivonat megküldésére azonnal
2011. ………………………… a befizetés teljesítésére

