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    1. számú napirend 
 

 
Cserszegtomaj Község Polgármestere 

 
 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
         dr. Milus Lajos jegyző  
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 20-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak 
alatt tett intézkedésekről.   
Előterjesztő:  Bartha Gábor polgármester 
Készítette:  Kemenes Veronika Ágnes vezető tanácsos 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően az alábbiakban 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 
73/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zala Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a 2015. 
május 20. napján kiadott ZA/ÚO/NS/A/251/7/2014. számú határozata alapján az önkormányzat 
tulajdonát képező Cserszegtomaj 1627/7. hrsz. „közút” művelési ágú 95 m2 térmértékű ingatlan 
művelési ágának „beépítetlen terület” művelési ágra történő átvezetéséhez. Felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlan nyilvántartási átvezetési kérelem aláírására. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását végezze el. 
A határozat végrehajtása folyamatban van. 
 
74/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj, 
Községháza u. 4. szám 115. hrsz. alatti volt hivatal épülete statikai megerősítés engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítését. Az engedélyezési tervdokumentáció tervezésére a FIFIKA Kft 
Gyenesdiás, Esze T. u. 8. szám alatti vállalkozó bruttó 215.900,- Ft összegű árajánlatát fogadja.  
A tervezés és a statikai szakvélemény elkészítéséhez szükséges 240.900,- Ft összegű pénzügyi 
fedezetet az általános tartalék terhére  biztosítja. 
A határozat végrehajtásra került, a statikai szakvélemény és a terv is elkészült. 
 
75/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2013.(IV.24.). számú 
határozatát visszavonja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 15-ig 
visszamenőlegesen, a szolgáltató által biztosított fogyasztási adatok alapján a jelenleg érvényes 
árakkal megállapított bruttó 47.139,- Ft összeget a Rózsa Bt tulajdonosa Erdélyi József részére a 
talajvíz terhelési díj tartozásában jóváírja. 
A határozat végrehajtása megtörtént, a Rózsa Bt. nevéről az összeget Erdélyi József 
talajterhelési díj tartozásában jóváírásra került. 
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76/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat 
tulajdonát képező: 
- AGROGÉP AP-250 típusú 9405140 alvázszámú YHP-396 forgalmi rendszámú traktor pótkocsit.     
   Értékesítési ár: bruttó 300-350 eFt 
- 7 db bontott, 60x120-as FÉG fűtésradiátort egyben. 
   Értékesítési ár: bruttó 56.000,- Ft. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 
értékesítéssel kapcsolatos egyeztetések lebonyolításával, továbbá felhatalmazza, hogy a 
meghatározott összeghez képest az ár kialakítása során 10% eltérést csak felfelé érvényesítsen. 
A határozat végrehajtása folyamatban van. 
 
 
98/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az alábbiak 
szerint. 
Dologi kiadás csökkentése:  -28 e Ft 
Felhalmozási kiadás növekedése +28 e Ft 
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/1015.(I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és 
terjessze a Képviselő-testület elé.  
A határozat végrehajtása megtörtént. A 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
kihirdetésre, az összeg átvezetésre került. 
 
99/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Szabó 
István Általános Iskola önkormányzat által biztosított költségeiről szóló tájékoztatót, és felkéri a 
polgármestert, hogy az utaztatás/bérlet/tankönyv/iskolakezdési hozzájárulás vonatkozásában 
határozza meg az adott támogatásokat a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletében. 
A határozat végrehajtásra került. A támogatások beépítésre kerültek a 4/2015.(II.26.) 
önkormányzati  rendelet módosítása során. 
 
108/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Cserszegtomaji Szabó 
István Általános Iskola működtetése céljából kötendő használati szerződés részleteit és az 
előterjesztés mellékletét képező Használati szerződést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
használati szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
A határozat végrehajtása megtörtént, a szerződés aláírásra került és megküldésre a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. 
 
122/2015.(XII.21.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (4) bekezdésére Kovács Imrénét a cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (továbbiakban: Intézmény) vezetőjét 2016. február 29-i 
időponttal –lemondására való tekintettel- felmenti az Intézmény magasabb vezetői beosztásából.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az új magasabb vezetői pályázat kiírását a 2016. január 20-i 
Képviselő-testületi ülésére terjessze elő, továbbá a felmentéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
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A határozat végrehajtása folyamatban van, a pályázati kiírást a jelen Képviselő-testületi 
ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 11.  
 

 Bartha Gábor  
            polgármester  



    …….számú napirend 
 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 

 
dr.Milus Lajos 
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. január 20-i ülésére 

 
Tárgy:Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzataiban a következő változásokat hajtja 
végre (ezer forintban):         
 
1. Egyéb 

1. 110/2015 (XII.16) számú képviselő-testületi határozat alapján előirányzat 
átcsoportosítás 
Dologi kiadás csökkenése        -600 
Felhalmozási kiadás növekedése       +600 

 
 2. Állami támogatás év végi egyeztetése 
 Állami támogatás növekedése               +5.987 
 Általános tartalék növekedése              + 5.987 
 
 3. Bevételek év végi egyeztetése 
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (közműhozzájárulás) növekedése  +954 
 Intézményi működési bevétel növekedése (Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül)  +719 
 Általános tartalék növekedése               +1.673 

 
A módosítások végrehajtása után a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a 
következőképpen alakulnak: 
 

Adatok ezer Ft-ban 

S. 
Sz. 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 
előirányzat 
2015.IX.16. 

Előirányzat 
változás 

Módosított 
előirányzat 

2015.XII. 16. 
1. Személyi juttatás 204.740 207.434  207.434 
2. Munkaadót terhelő járulék 58.837 58.938  58.938 
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 242.293 250.135 -600 249.535 
4. Pénzeszköz átadás, tám. 51.598 62.380  62.380 
5. Ellátottak pénzbeli jutt.     
6. Felújítás ÁFA-val 5.400 9.534  9.534 
7. Felhalmozási kiadás ÁFA-val 66.911 76.012 +600 76.612 
8. Pénzforg. nélk. kiad. (tartalék) 24.336 17.149 +7.660 24.809 
9. Értékpapírok 0    

10. 
Hitelek, Egyéb finanszírozási 
kiadások 

0 10.663  10.663 



11. Pénzforgalmi kiadás összesen 654.115 692.245 +7.660 699.905 

12. Kiadás összesen 654.115 692.245 +7.660 699.905 
13. Intézményi működési bevétel 43.216 43.231 +719 43.950 
14. Önk. sajátos működési bev. 168.200 168.200  168.200 
15. 14. sorból: Helyi adó 157.700 157.700  157.700 
16. 14. sorból: Átengedett adó 9.500 9.500  9.500 
17. 14. sorból: Egyéb 1.000 1.000  1.000 
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10.000 10.000  10.000 
19. Támogatások, átvett pénzeszk. 306.899 325.813 +6.941 332.754 
20. 19. sorból: Állami támogatás 297.299 310.099 +5.987 316.086 
21. 19. sorból. Átvett pénzeszköz 9.600 15.714 +.954 16.668 
22. Hitelek, hitelfedezetek 0    
23. Pénzmaradvány (igénybevét) 125.800 145.001  145.001 

24. Pénzforgalmi bevétel 654.115 692.245 +7.660 699.905 

25. Bevételek összesen 654.115 692.245 +7.660 699.905 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet, hogy az előirányzat-változásokat hagyja jóvá és a 
2015. évi költségvetésről szóló rendeletét fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat (ezer forintban) hajtja végre a 2015. évi költségvetésében: 
 
 
1.  Egyéb 

1. 110/2015 (XII.16) számú képviselő-testületi határozat alapján előirányzat 
átcsoportosítás 
Dologi kiadás csökkenése        -600 
Felhalmozási kiadás növekedése       +600 

 
 2. Állami támogatás év végi egyeztetése 
 Állami támogatás növekedése               +5.987 
 Általános tartalék növekedése              + 5.987 
 
 3. Bevételek év végi egyeztetése 
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (közműhozzájárulás) növekedése  +954 
 Intézményi működési bevétel növekedése (Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül)  +719 
 Általános tartalék növekedése               +1.673 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 699.905ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos 
Cserszegtomaj, 2016. január 14. 
        Bartha Gábor 
       polgármester 



Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai2015  1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S. Megnevezés

sz.

1 2 3 6 7 8 9

1. Személyi juttatás 56 780 19 974 83 739 46 941 207 434
2. Munkaadót terhelő járulék 17 524 5 961 23 007 12 446 58 938
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 7 956 35 218 14 210 192 151 249 535
4. Pénzeszköz átadás, tám. 62 380 62 380
5. Felújítás ÁFÁ-val 9 534 9 534
6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 400 628 1 500 74 084 76 612
7. Általános tartalék 24 809 24 809
8. Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások 10 663 10 663
9. Értékpapírok 0

10. KIADÁS ÖSSZESEN 82 660 61 781 122 456 433 008 699 905

11. Intézményi működési bevétel 10 31 637 55 12 248 43 950
12. Önk.sajátos működési bev. 168 200 168 200
13.    * Helyi adó 157 700 157 700
14.    * Átengedett adó 9 500 9 500
15.    * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 1 000
16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 10 000 10 000
17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 10 332 744 332 754
18.    * Állami támogatás 316 086 316 086
19.    * Átvett pénzeszk. 10 16 658 16 668
20. Hitelek 0 0
21. Pénzmaradvány 145 001 145 001

22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 31 637 65 668 193 699 905 699 905

23. Létszámkeret (fő) 19 8 16 15 58

ÖsszesenÉlelmezés
Cserszeg-

tomaji 
Óvoda

Hivatal Önkormányzat



Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai2015  1. számú melléklet



 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei2015  2 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S.
Megnevezés

Önk. igazg. Adó Választás
Hiv. 

összesen
Képv. 

testület
Tartalék

Közutak 
fenntartása, 
üzemeltetése

Utak építése, 
felújítása

Község-
gazd.

Zöldterület 
gondozás

Közfoglal-
koztatás

Sportlétesí
tmény 

fenntartása
Temetők Közvil.

Állami 
támogatás

Házi- orvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz
K őkeresz-

tek 
Rendez-
vények

Műv.ház, 
Teleház 

fenntartás, 

Közösségi és 
társadalmi részvétel 

fejlesztése
Könyvtár

Önk. 
összesen

Összesen

sz. .011130 .011220 .016010 3+4+5 .011130 900070 .045160 .045120 .066020 .066010 .041236 .081030 .013320 .064010 900020 862101
TASZI  műk. 
Támogatás .052080 .063080 .082070 .082092 .082094 .082091 .082044 7+…+26 6+27

1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1. Személyi juttatás 73 994 9 745 83 739 20 162 18 625 696 2 388 1 940 3 130 46 941 130 680

2. Munkaadót terhelő járulék 20 376 2 631 23 007 5 908 4 501 94 574 524 845 12 446 35 453

3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 11 284 2 876 50 14 210 18 778 40 000 69 177 17 932 3 500 8 000 8 064 4 500 3 991 11 500 2 600 2 540 1 569 192 151 206 361

4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 13 467 38 388 10 525 62 380 62 380

5. Felújítás ÁFÁ-val 0 4 538 4 596 400 9 534 9 534

6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 1 500 1 500 4 600 3 500 19 664 6 000 18 000 21 320 1 000 74 084 75 584

7. Általános tartalék 0 24 809 24 809 24 809

8. Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadások 0 10 663 10 663 10 663

9. Értékpapírok 0 0 0

10. KIADÁS ÖSSZESEN 107 154 15 252 50 122 456 60 111 24 809 40 000 8 038 130 030 23 932 790 6 462 8 000 26 064 0 4 500 38 388 25 311 10 525 0 11 500 6 464 2 540 5 544 433 008 555 464

11. Intézményi működési bevétel 55 55 1 500 7 704 102 1 774 1 168 12 248 12 303

12. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 168 200

13.     * Helyi adó 0 157 700 157 700 157 700

14.     * Átengedett adó 0 9 500 9 500 9 500

15.    * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 0 1 000 1 000 1 000

16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 10 000 10 000 10 000

17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 10 10 0 0 0 0 8 994 0 2 710 0 0 0 316 086 0 0 4 954 0 0 0 0 0 0332 744 332 754

18.    * Költségvetési támogatás 0 316 086 316 086 316 086

19.     * Átvett pénzeszk. 10 10 8 994 2 710 4 954 16 658 16 668

20. Hitelek 0 0 0

21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0

22. 2014 évi költségvetési kiutalás 0 0 0

23. Pénzmaradvány 0 129 099 4 591 11 311 145 001 145 001

24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 0 10 65 130 599 0 0 21 289 0 2 710 0 102 0 494 286 0 0 18 039 0 1 168 0 0 668 193 668 258

25. Létszámkeret (fő) 14 2 16 1 8 3 1 1 1 15 31



 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának  kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban2015  3 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S.
Megnevezés

Képv. 
testület

Általános 
tartalék

Utak 
építése, 

felújítása

közfoglal-
koztatás

Sportlétesí
tmény 

fenntartás

Házi- 
orvos

Szennyvíz Ivóvíz
Kőkeresz-

tek
Közösségi 
részv. fejl

sz. .011130 900070 .045120 .041236 .081030 862101 .052080 .063080 .082070 .082091

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

önkánt 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező önként vállalt

1. Személyi juttatás 45 732 11 048 8 750 11 224 36 961 46 778 20 162 5 619 13 006 696 2 388 1 940 3 130 8 749 38 192 100 192 107 242

2. Munkaadót terhelő járulék 12 348 5 176 5 961 23 007 5 908 4 501 94 574 524 316 529 316 12 130 12 664 46 274

3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 7 840 116 15 278 20 540 10 14 200 18 778 14 764 25 236 69 177 17 932 3 500 1 613 6 387 8 064 4 500 3 991 11 500 2 600 2 540 1 569 42 373 149 778 65 501 184 634

4. Pénzeszköz átadás, tám. 8 667 12 181 26 207 10 525 12 181 45 399 12 181 45 399

5. Általános tartalék 24809 0 24 809 0 24 809

6. Működési kiadás összesen 65 920 16 340 24 028 37 725 36 971 83 985 44 848 24 809 0 14 764 25 236 5 619 95 351 17 932 790 6 462 1 613 6 387 8 064 0 0 0 4 500 12 181 26 207 3 991 10 525 0 0 11 500 0 5 064 2 540 3 446 2 098 63 619 270 308 190 538 408 358

7. Felújítás ÁFÁ-val 4 538 4 596 400 0 9 534 0 9 534

8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 400 28 1 500 4 600 3 500 19 664 12 000 6 000 1 000 12 000 34 764 12 000 36 692

9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 800 6 000 21 320 0 32 120 0 32 120

10. Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások 10 663 0 10 663 0 10 663

11. Értékpapírok 0 0 0 0

12. Felhalmozási kiadás összesen 0 400 0 28 0 1 500 15 263 08 038 0 0 0 29 060 0 6 000 0 0 0 0 12 000 6 000 0 0 0 0 0 21 320 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 12 000 87 081 12 000 89 009

13. KIADÁS ÖSSZESEN 65 920 16 740 24 028 37 753 36 971 85 485 60 111 24 809 8 038 14 764 25 236 5 619 124 411 17 932 6 000 790 6 462 1 613 6 387 20 064 6 000 0 0 4 500 12 181 26 207 25 311 10 525 0 0 11 500 0 6 464 2 540 3 446 2 098 75 619 357 389 202 538 497 367

0 0 0 0

14. Intézményi működési bevétel 10 31 637 55 1 500 7 704 102 1 774 1 168 0 12 248 0 43 950

15. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 0 168 200

16.     * Helyi adó 157 700 0 157 700 0 157 700

17.     * Átengedett adó 9 500 0 9 500 0 9 500

18.    * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 0 1 000 0 1 000

19. Hitelek működési célra 0 0 0 0

20. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 710 0 0 0 0 0 221 315 94 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 315 97 481 221 325 97 481

21.    * Költségvetési támogatás 221 315 94 771 221 315 94 771 221 315 94 771

22.     * Működési célú átvett pénzeszk. 10 2 710 0 2 710 10 2 710

23. 2013 évi költségvetési kiutalás 0 0 0 0

24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 126 099 0 126 099 0 126 099

25. Működési bevétel összesen 0 10 0 31 637 10 55 127 599 0 0 0 0 0 7 704 0 0 2 710 0 0 102 0 0 221 315 262 971 0 0 0 1 774 0 0 0 0 0 1 168 0 0 0 221 315 404 028 221 325 435 730

26. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 10 000 0 10 000 0 10 000

27. Költségvetési támogatás

28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 994 4 954 0 13 948 0 13 948

29. Hitelek felhalmozási célra 0 0 0 0

30. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 0

31. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra 3 000 4 591 11 311 0 18 902 0 18 902

32. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 13 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 16 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 850 0 42 850

33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 10 0 31 637 10 55 130 599 0 0 0 0 0 21 289 0 0 2 710 0 0 102 0 0 221 315 272 971 0 0 0 18 039 0 0 0 0 0 1 168 0 0 0 221 315 446 878 221 325 478 580

34. Létszámkeret (fő) 19,00 6,58 1,42 8,07 7,93 1,00 2,50 5,50 3,00 1,00 1,00 1,00 2,50 12,50 36,15 21,85

Műv ház., Teleház

.082094

önként vállalt

P.ellátásTemetők

.013320.066020.045160

Zöldterü-let gondozás

.066010

Önk. összesen ÖsszesenÁllami támogatás

900020

Közvil. Rendezvények Könyvtár

.082044.082092.064010

Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Közutak Község-gazd.



 4. sz melléklet

S. 
sz.

Támogatott szervezet
kormányzati 

funkció
összeg

1. Kis-Balaton Vizitársulás .066020 810

2. Rendőrőrs .066020 100

3. Bursa Hungarica .066020 1300

4. Pénzbeni ellátások 30 000

6. TASZII 2015. évi működésének támogatása 107052 6 000

7. TASZII 2015. évi állami támogatás családsegítés 107054 1 194

8. TASZII 2015. évi állami támogatás gyermekjóléti szolgálat 104042 1 194

9. Cserszegtomaji Tátika Népdalkör .066020 350

10. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Labdarúgó Szakosztály .066020 900

11. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály .066020 500

12. Z+D Cserszegtomaji Sportklub AsztaliteniszSzakosztály .066020 235

13. Aranykorúak Nyugdíjas Klubja .066020 500

14. Diáksportkör moderntánc .066020 400

15. Diáksportkör Íjászat .066020 100

16. Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége .066020 100

17. Kis Szent Teréz Plébánia .066020 300

18. Magyarok Nagyasszonya Plébánia .066020 300

19. Szeghalmi Bálint Református Egyház .066020 50

20. Együtt Cserszegtomajért-Civil Fórum .066020 340

21. Kék Balaton Citerazenekar .066020 100

22. Shotokan Karate Egyesület .066020 300

23. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör .066020 150

24. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány .066020 100

25. Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület .066020 900

26. Civil Szervezetek támogatása .066020 275

27. Diáksportkör Íjászat .066020 200

28. Z+D Cserszegtomaji Sportklub pályázati önrész .066020 2 800

29. Magyarok Nagyasszonya Plébánia .066020 2 000

30. Vajda János Gimnázium Öregdiákok Egyesülete .066020 100

31. Magyar Máltai Szeretetszolgálat .066020 50

32. SZ-L BAU BALATON VÍVÓKLUB .066020 100

33. Szabó István Általános Iskola diákjai .066020 107

34. DRV Zrt Lakossági víz és csatorna szolgáltatás .063080 10 525

35. Összesen 62 380          

Cserszegtomaj Község Önkormányzat
pénzeszköz átadás

  2015.év

                                                     adatok ezer Ft-ban



 5. sz. melléklet

         adatok ezer Ft-ban

Kormány-
funkció

Megnevezés

Felújítás Felhalmozás
Módosított 
előirányzat

Pénzmaradvány 
terhére

Koncessziós 
díj terhére

Víziközmű 
szla

Környezet-
védelmi alap 

szla

Átvett 
pénzeszköz

Egyéb 
forrás

I. Eszközbeszerzés
1. .011130 Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK 1 000 1 000 1 000
2. .011130 Számítástechnikai eszközbeszerzés PH 1 000 1 000 1 000
3. .011130 Új telefonközpont kialakítása ÖNK 600 600 600

4. .064010 Közvilágítás fejlesztés (Barát utca, 
Balatoni út, + 15 db lámpa)

18 000 18 000 18 000

5. .011130 Kisértékű tárgyi eszköz Önk 3 000 3 000 3 000
6. .011130 Kisértékű tárgyi eszköz PH 500 500 500
7. .091110 Kisértékű tárgyi eszköz OVI 1 000 428 572
8. .066020 Utánfutó beszerzése 403 403
9. .091220 Digitális tábla 600

II. Közműépítés 21 320 21 320 807 10 504 4 000 6 009
1. .052080 Tárgyi eszköz beszerzés 5 652 5 652
2. .052080 Barlang utca szennyvíz, ivóvíz 5 500 5 500
3. .063080 Bottyaháti utca ivóvíz 1 500 1 500
4. .052080 Pajtika köz (404 hrsz)szennyvíz 3 000 3 000
5. .052080 Szennyvíz IV. ütem vízjogi eng. hosszíbbítás 3 000 3 000

6. .052080
Hársfa utca szennyvíz (574), Bottyaháti u. 
fordított ÁFA (2.094) 2 668 2 668

III. Tervek készítése
1. .066020 Településrendezési terv 3 000 5 070 3 000 2 070

2. .066020
Iskola tér/buszmegálló áthelyezés 
tervezése, engedélyezése 1 000 1 150 1 150

3. .066020
Flórián tér/ Csókakői utca csapadékvíz 
elvezetés tervezése, engedélyezése

1 000 0 0

4. .045120
Lovas u-Völgy u-Gagarin u átkötőút 
tervének engedélyeztetése

500 500 500

5. .082094 Kulturház tervezése 1 000 1 000 1 000

6. .066020 Barát u. felső rész/Nyárfa u/Akácfa u csapadékvíz 
elvezetés tervezése, engedélyezése

1 000 1 000 1 000

7. .066020 Pajtika utcai csomópont 1 000 1 000

IV. Utak felújítása
1. .045120 Fűzfa utca, Hársfa utca 2 500 2 500 2 500
2. .045120 Pajtika bejáró rendezése 3 000 3 000 3 000
3. .045120 Péter Pál utca, dr. Vajkai Aurél utca felújítása 2 038 2 038

V. Épületek/Egyéb építmények
1. .013320 Szabó István síremlék felújítása 400 0 0
2. .066020 Okkerbányai "birtok" rendbe tétele 1 500 1 500 1 500
3. .066020 Európa tér buszmegálló helyrehozatala 1 000 1 100 1 100
4. .066020 Vajkai Aurél tér kialakítása 5 000 5 000 5 000
5. .066020 Majori úti tűzcsap létrehozása 1 000 850 850
6. .066020 Okkerbánya rekultiváció 4 591 4 591 4 591
7. .082094 Kulturház előtető kialakítása 400 400
8. .066020 Tornaterem felújítás 1 996 1 996
9. .066020 "Tündérkert" 6 000 6 000

5 400 88 831 85 546 3 807 0 10 504 4 591 4 000 62 188

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2015.

FORRÁS

S. sz.

KIADÁS



 6. számú melléklet

Ezer forint

.066020
.091140

Községgazdá
lkodás

OVI

1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
55 55

2
ÁHT-on belül továbbszámlázott 
szolgáltatás 6 219 6 219

3. Bérleti és lízingdíj bevételek 80 920 1 000

4. Intézményi ellátási díjak 5 285 7 976 7 874 21 135

5. Alkalmazottak térítése 3 776 3 776

6. Kötbér, egyéb kártésrítés 0

7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0

8. Egyéb működési bevétel 10 10

9. Egyéb sajátos bevétel (1+…+8) 55 0 6 219 80 920 0 10 5 285 7 976 3 776 7 874 32 195

10.
Működési kiadásokhoz kapcsolódó 
ÁFA visszatérülés 0

11. Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % 1 485 22 248 1 774 1 426 2 154 1 020 2 126 10 255

12.
ÁFA bevétel és visszatérülés 
(10+11) 0 0 1 485 22 248 1 774 0 1 426 2 154 1 020 2 126 10 255

13. Kamatbevétel 1 500 1 500

14.
Intézményi m űködési bevételek 
(9+12+13)

55 1 500 7 704 102 1 168 1 774 10 6 711 10 130 4 796 10 000 43 950

900080 
munka-

helyi étk

107051 
szoc étk

Összesen

Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeine k
intézményi m űködési bevétele

2015

096010 
Ovi étk

096020 
Isk étk

052080 
Csatorna

082094 
Művház

Sor-
szám

Megnevezés 011130 
Hivatal

013320 
Temető

011130 
önkormány-

zati 
jogalkotás



 7. sz. melléklet

Ezer forint

1. Építmény adó 22 700

2. Telekadó 33 000

3. Idegenforgalmi adó tartózk. után 62 000

4. Iparűzési adó 40 000

5. Helyi adók összesen (1+4) 157 700

6. Pótlékok, bírságok 1 000

10. Gépjárműadó (40%) 9 500

11. Átengedett központi adók (7+10) 9 500

12. Önk. sajátos m űködési bevételei (5+6+7+11) 168 200

13. Normatív állami hozzájárulások 306 293

14. Egyes szociális feladatok támog. 9 793

15. Önkormányzat költségvetési tám. (13+14) 316 086

Cserszegtomaj Község Önkormányzat
 sajátos m űködési bevételek terv el őirányzata 

2015

S. 
sz.

Megnevezés



 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2015. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól  8. sz. melléklet

Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés

2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 8,07 4 580 000 36 960 600 36 960 600
2.I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) 17 932 364 17 932 364 17 932 364
2.I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) 20 064 000 20 064 000 20 064 000
2.I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) 1 612 806 1 612 806 1 612 806
2.I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) 14 764 080 14 764 080 14 764 080
. V. info Beszámítás -2 542 888 -2 542 888 -2 542 888
2.I.1.c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 023 2 700 8 162 100 8 162 100
2.I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása 22 2 550 56 100 56 100
2.II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása 58 079 700 58 079 700
2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 113 70 000 5 273 333 5 273 333
2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 110 70 000 2 566 667 2 566 667
2.III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 9 792 770 9 792 770
2.III.3.aa (1) Családsegítés 3 023 1 194 085 1 194 085
2.III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat 3 023 1 194 085 1 194 085
2.III.3.c Szociális étkezés 82 55 360 4 539 520 4 539 520

2.III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6,58 1 632 000 10 738 560 10 738 560

2.IV.1.d
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési 
feladatokhoz

3 023 1 140 3 446 220 3 446 220

2.I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása 63 142 867 1,55 94 714 300 94 714 300
2.III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 0 0
2.III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 8 750 127 8 750 127

Működési célú központosított előirányzat 18 787 000 18 787 000

Összesen:  316 085 529 189 177 022 36 960 600 65 919 700 24 028 207

1



 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2015. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól  8. sz. melléklet

316 085 529

2



 9. sz melléklet

S. 
sz.

Támogatott szervezet Szakfeladat összeg

1.
Sümegi úti buszmegálló építéséhez NYDOP 
pályázati összeg .066020 4 810

2. Lakossági közműhozzájárulás
.052080 4 954

3. Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása .041236 2 710

4. NÖK időközi választás támogatása .016010 10

5. Lakossági közműhozzájárulás .066020 4 184

6. Pénzeszköz átvétel összesen 16 668

Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
pénzeszköz átvétele

2015.

                                                     adatok ezer Ft-ban



Cserszegtomaj Község Önkormányzata  előirányzat-felhasználási ütemterv2015.év  10. számú melléklet

ezer Ft
            adatok ezer Ft-ban

Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ.

1. Személyi juttatás 17 062 17 061 17 062 17 061 17 062 17 061 17 062 17 061 17 960 17 960 17 959 17 063 207 434

2. Munkaadót terhelő járulék 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 5 004 4 904 58 938

3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 20 191 20 191 20 704 20 191 20 191 20 191 21 231 21 231 21 231 21 593 21 593 20 997 249 535

4. Pénzeszköz átadás, tám. 3 550 3 550 8 050 8 050 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 11 075 6 807 3 548 62 380

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

6. Felújítás ÁFÁ-val 2 500 1 500 1 400 2 067 2 067 9 534

7. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 16 314 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 12 437 4 161 600 600 76 612

8. Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék 16 777 372 7 660 24 809

9. Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozás 10 663 10 663

11. KIADÁS ÖSSZESEN 45 706 45 705 83 810 61 205 55 706 55 605 57 313 57 312 60 081 59 692 52 335 65 435 699 905

12. Intézményi működési bevétel 3 601 3 601 1 935 3 601 3 601 3 601 5 267 3 601 3 616 3 601 3 601 4 324 43 950

13. Önk.sajátos működési bev. 5 820 5 920 54 600 5 920 5 920 5 920 5 920 5 920 27 807 17 129 17 330 9 994 168 200

14.       * Helyi adó 5 770 5 770 50 000 5 770 5 770 5 770 5 770 5 770 23 207 16 979 17 180 9 944 157 700

15.       * Átengedett adó 50 50 4 500 50 50 50 50 50 4 500 50 50 50 9 500

16       * Egyéb bevétel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 000

17 Felhalmozási és tőke jell.bev. 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

18 Támogatások és átvett pe. 24 775 24 775 24 775 29 585 26 775 25 775 25 785 25 065 26 158 36 846 30 364 32 076 332 754

19     * Költségvetési támogatás 24 775 24 775 24 775 24 775 24 775 24 775 24 775 24 775 25 658 36 692 24 775 30 761 316 086

20     * Átvett pénzeszk. 4 810 2 000 1 000 1 010 290 500 154 5 589 1 315 16 668

21 Hitelek, hitelfedezetek 0

22 Pénzmaradvány (igénybevét) 11 510 11 409 22 099 19 410 17 809 20 341 22 726 2 116 1 040 16 541 145 001

23 BEVÉTEL ÖSSZESEN 45 706 45 705 83 810 61 205 55 706 55 605 57 313 57 312 60 081 59 692 52 335 65 435 699 905
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2015 (……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015 (VI.25.) , 

10/2015(IX.17.)és 20/2015 (XII.17.) rendeletekkel módosított 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 
 
1.§A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi  

a) bevételi főösszeget 699.905 ezer forintban,  
b) kiadási főösszeget 699.905 ezer forintban  
határozza meg az 1 sz. melléklet szerint.  
 

2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az általános tartalék összege 24.809 ezer forint. (1. sz. melléklet). 

Az általános tartalék összegéből 1.118 ezer forint a polgármester saját hatáskörű 
felhasználására áll rendelkezésre 
 

3.§Az Ör. 6. § (1) – (2)  bekezdésehelyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 433.008 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 46.941 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 12.446 ezer Ft, dologi 
kiadások 192.151 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 62.380 ezer forint, a felújítási 
kiadások 9.534 eFt, felhalmozási kiadások 74.084 ezer Ft, finanszírozási kiadások 
10.663 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 

(2) Az Önkormányzatintézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 12.248 ezer forint. 
A helyi adók, pótlékok bevétele 168.200 ezer forint, az átengedett központi adók 
összege 9.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a.  (7. sz. melléklet) 
A felhalmozási bevétel 10.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 316.086 ezer Ft (8. 
számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 16.658 ezer Ft.(9.sz. melléklet) 

 
4.§ Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 

 
5.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 
1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Indokolás 
 
 

 
Általános indokolás 
 
A költségvetési rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban 
előírt kötelezettsége 
 
 
Részletes indokolás 
 

1. §-hoz: A költségvetés 2015. évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító 
tételek átvezetése során 

2. §-hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére feladatok teljesítése 
került célkitűzésre. 

3. §-hoz: Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetésének 
módosítása 

4. §-hoz: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása 
5. §-hoz Cserszegtomaj Község Önkormányzatának költségvetési módosítása 
6. §-hoz: Módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése 
7. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés. 

 
 
Várható társadalmi, gazdasági hatás: 
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére 
történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a 
számlavezető pénzintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható 
bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, 
megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát. 
 
Költségvetési hatás: 
A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs. 
 
Környezeti és egészségi következményei: 
Jelen esetben nem releváns 
 
Személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel további személyi feltételeket, pénzügyi feltételeket. 
Tárgyi feltétel: nem értelmezhető. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 
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EGYSÉGES SZERKEZET TERVEZETE 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet-módosítása a 2015. évi költségvetéséről 

 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény valamint 
Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, az 

önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és azönállóan működő 
önkormányzati intézményre terjed ki. 

(2) A költségvetés címrendje:  
a) Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 
c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

 
(3)  
 a) kiadásokon belül: aa) személyi juttatás 
    ab) munkaadót terhelő járulékok 
    ac) dologi kiadás 
    ad)pénzeszköz átadás 
    ae) ellátottak pénzbeli juttatása 
    af) felújítás 
    ag) felhalmozási kiadások 
    ah)általános tartalék 
    ai) hitelek 

b) bevételeken belül:ba) helyi adóbevételek - adónemenként 
    bb) átengedett központi adók 
    bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 
    bd) központosított előirányzatok 
    be) saját bevételek 
    bf) központi költségvetési támogatás 
    bg) fejlesztési célú támogatások 
    bh) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 
    bi) felhalmozási és tőke jellegű bevételei 
    bj) pénzügyi befektetések bevételei 
    bk) pénzeszköz átvétel 
    bl) pénzmaradvány igénybevétele 

c) létszámkeret 
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Az önkormányzati költségvetés fő összegei 
 

2. §  
 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi  

a) bevételi főösszeget 699.905ezer forintban,  
b) kiadási főösszeget 699.905ezer forintban  
határozza meg az 1 sz. melléklet szerint.  

(2) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit az 1-9. sz. mellékletek foglalják magukban. 
E mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek törekedni kell a folyó működési bevételek 
növelésére, valamint a kiadások évközbeni csökkentésére. 

 
3. §  

 
(1) Az általános tartalék összege 24.809ezer forint. (1. sz. melléklet). 

Az általános tartalék összegéből 1.118ezer forint a polgármester saját hatáskörű 
felhasználására áll rendelkezésre.  

(2) A polgármester köteles beszámolni a (1) bekezdésben kapott jogosítvány alapján tett 
intézkedésekről a felhasználást követő első soros Képviselő-testületi ülésen.  

(3) Az általános tartalék előirányzat felhasználását a költségvetési rendelet legközelebbi 
módosításába be kell építeni. 

 
4. § 

 
(1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-

bölcsőde kiadása 144.441 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 82.660 ezer forint,az Élelmezésé 
61.781 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde saját 
tervezett bevétele 10 ezer forint, az Élelmezésé 31.637ezer forint(1. sz. melléklet). Az 
intézmények összesen 89.948ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.  

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 122.456 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 83.739 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 23.007ezer Ft, dologi 
kiadások 14.210 ezer Ft,felhalmozási kiadások 1.500 ezer Ft,melyet a1-3. sz. melléklet 
tartalmaz. 

(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 55ezerforint, 
pénzeszköz átvétel összege: 10 ezer Ft (9.sz. melléklet) 

(3) Az intézmény 36.961 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. számú melléklet) 
 

6. § 
 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 433.008 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 46.941ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 12.446ezer Ft, dologi 
kiadások 192.151 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 62.380 ezer forint,a felújítási 
kiadások 9.534eFt, felhalmozási kiadások 74.084 ezer Ft, finanszírozási kiadások 
10.663 ezer Ft,melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 
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(2) Az Önkormányzatintézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 12.248 ezer forint. 
A helyi adók, pótlékok bevétele 168.200 ezer forint, az átengedett központi adók 
összege 9.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a.  (7. sz. melléklet) 
A felhalmozási bevétel 10.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 316.086ezer Ft (8. 
számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 16.658 ezer Ft.(9.sz. melléklet) 

(3) A 2014. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 145.001 Ft. Ebből 2015. évi 
önkormányzati feladatok ellátására 18.902 ezer forint kerül felhalmozási célú 
felhasználásra, 126.099ezer forint pedig működési célú felhasználásra 

(4) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 
adónemenként: 
Kedvezmények: 
Építményadó állandó lakosok részére első lakásig:   18.279 ezer Ft 
Telekadó: -4000 m²-ig állandó lakosok részére:  
   - Építmény miatt 1000 m² 
   Összestelekadó kedvezmény 20 Ft-os adóösszeggel:  27.799 ezer Ft 

Mentességek: 
Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély, és iskolába járókrészére:
         4.656ezer Ft 
Gépjárműadó igazolás alapján:    101 ezer Ft 

(5) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség: 

 Épület    Cím   Helységet használó szervezet 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Hegybíró 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Cserszegtomaji Polgárőrség 
 Teleház   Cserszegtomaj, Vadász utca 2.  Rendőrség 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Járási Hivatal ügysegéd 
 

 
 

7.§ 
 

(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 
2010. december 14.-én hozott 300/2010.(XII.14.) számú határozata alapján a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.)önkormányzati 
rendelete 20. § (4) bekezdésében, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.)önkormányzati 
rendelet 12. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az iskolakezdési támogatás mértékét 
a 2015. évi költségvetési rendeletében 10.000,- Ft/tanuló összegben határozza meg. 

(2) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 
19.)önkormányzati rendeletének 28. § (4) bekezdésében, valaminta pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 
(II.26.)önkormányzati rendelet 18. §  (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi 
térítési díj: 406 Ft + ÁFA. 

 
Előirányzatok és módosítások 

 
8. § 
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(1) A meghatározott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás 
közti átcsoportosításuk a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a 2011. évi 
CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt 
értékhatárig dönthet a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról. 

(2) A betervezett bevételi kiemelt összegek túl- vagy alulteljesítése során is az (1) 
bekezdésben előírtakat kell alkalmazni. 

(3) A polgármester és költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást kapnak az (1) és (2) 
bekezdésekben meghatározott előirányzati kiemelt címeken belül - a kiemelt 
előirányzatok megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a részelőirányzatok 
módosítására. 

 
9. §  

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Költségvetési szervek vezetőit a 

betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére. 
A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a költségvetési év végéig 
előirányzatosítani kell. 

(2) Aköltségvetési szervek felhatalmazást kapnak e rendeletben, illetve a 
pótelőirányzatokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok 
felhasználására. 

 
10. § 

 
Aköltségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat módosításokat a polgármester 
felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve Képviselő-testület felé. 
 

Az illetmény 
 

11. § 
 

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv) 
131-143 § alapján a köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. 

(2) A Kttv 151 §-a,és Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv 59. § 
(2) bekezdése alapján a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege 
200.000,- Ft/ fő/év. 

(3) A (2) és (5) bekezdésben foglaltak hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményeinek 
állandó jelleggel foglalkoztatott, egyéb jogállási törvények hatálya alatt álló dolgozóira 
is. 

(4) Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló többször módosított 5/2010 (II.18.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) 
bekezdése alapján a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke: 
a)  felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a  
b)  középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a. 

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv) 143 
§ (2) bekezdése szerint a köztisztviselőt - amennyiben a Kttv. 131-142 § alapján az 
illetményének kifizetése fizetési számlára történő átutalással történik –bankszámla-
hozzájárulás illetheti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 2015. évi 
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költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv 59. § (3) bekezdésében leírtak alapján havonta 
1.000,- Ft/fő összegben állapítja meg. 

(6)  
 

Beszámolási kötelezettség 
 

12. § 
 

(1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az 
éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az 
egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás 
folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a 
működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást 
követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az 
intézményt. 

(2) Az éves beszámolási kötelezettség esetén az állami támogatásokra való jogosultság 
alátámasztását a jogszabályoknak megfelelő tartalommal az intézményvezető készíti 
el, és felelős az elszámolásban szereplő adatok valódiságáért. 

 
 
 

Pénzmaradvány megállapítása 
 

13.§ 
 
(1) A 2014. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működőköltségvetési szerv 
pénzmaradványát is. 

(2) Aköltségvetési szervek a 2015. évi tervezéskor bevételként és kiadásként figyelembe 
nem vett pénzmaradványról a zárszámadási rendeletben kell rendelkezni. 

 
Kötelezettség vállalás 

 
14. § 

 
(1) A 2015. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem 

vállalható. 
(2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek 

vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét. 
(3) A központi költségvetési támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok eltéréséért - ha 

emiatt az önkormányzatot büntető kamat terheli - az intézmény vezetője a felelős. 
 
 

15. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, 

előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtsa. Ezekről a költségvetési 
rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet 
tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb az éves beszámolók során át kell vezetni 
a költségvetésen. 
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(2) Önkormányzati intézmény külső szerveket, személyeket, alapítványokat csak a 
Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján a 20/2013 (X.31.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint támogathat. A támogatásokról írásbeli elszámolási 
kötelezettség (a támogatott nevére szóló bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a 
célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső szervet, személyeket, 
alapítványokat. 

 
 

Hitel visszafizetési garancia 
 

16. § 
 

(1) A Képviselő-testület 2015. évben nem rendelkezik több évre kiható fizetési 
kötelezettséggel. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a 
számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati 
pénzeszközöket rövid lejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség 
céljából. 

 
A költségvetési létszámkeret 

 
17. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
 - 58 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
 - 58fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
  - ebből 3 fő közfoglalkoztatott (átlaglétszámban) 
állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat intézményeinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 1-3 számú 
melléklet szerint állapítja meg. 
 

A költségvetés végrehajtása 
 

18. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e 

rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtására. 

(2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az 
1996. évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény 
alapján kezdeményezheti. 

 
(3) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az 

Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg:  
- 2015. január 1-i nyitóadatok,  
- 2015. évközi változások,  
- 2015. december 31-i záró adatok, valamint  
- immateriális javak,  
- ingatlanok,  
- tárgyi eszközök,  
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- járművek,  
- folyamatban lévő beruházások,  
- értékpapírok. 

 
 

Pénzeszközök felhasználása 
 

18/A. § 
 

(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig 
 kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél.  
(2)  Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi 
 esetekben teljesíthető:  
 a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel 
 foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók  rendszeres juttatásainak 
 kivételével 
 b) dologi kiadások 
 c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli 
 juttatásai. 
(3)  A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a 
 költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a 
 készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának 
 túllépésére legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig. 

 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

19. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és aköltségvetési szervek vezetőit, 

hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be. A 
pályázatokhoz szükséges önrészként saját többletbevétel, vagy költségvetési 
megtakarítás jelölhető meg. 

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. 
(Mötv 115. § (1) bek) 

(3) A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (Mötv 115. § (1) bek). 
 
 
 
 

20. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. 
napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 



 
 

                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 

 
dr.Milus Lajos 
jegyző 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 20-i ülésére 
 
Tárgy:  Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
Előterjesztést készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-át - mely szerint a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-
éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban 
tájékoztatja a képviselő-testületet – a 2014. szeptember 30-ától hatályos módosítások szerint 
hatályon kívül helyezték. Ez alapján költségvetési koncepció készítési kötelezettséget nem ír 
elő az önkormányzatok számára. Ettől függetlenül az önkormányzatoknak célszerű volt a 
2016. évben követendő irányelveket meghatározni, elvégezendő feladatait időben átgondolni 
a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésének megalapozottsága érdekében. A 2016. évi 
rendelet-tervezet a 114/2015 (XII.16.) számú határozattal elfogadott 2016. évi költségvetési 
terv alapján, valamint az azóta hatályba lépő jogszabályok, felmerült problémák illetve 
információk alapján került összeállításra. 
Konstans változások 2016.01.01-től: 
Minimálbér:    111.000,- 
Garantált bérminimum:  129.000,- 
Szja %:    15 % 
Kifizetői adó:    15 % 
Személyi kedvezmény havi összege: 5.550,- Ft 
Családi kedvezmény egy eltartott: 66.670,- Ft 
Családi kedvezmény kettő eltartott: 83.330,- Ft/eltartott 
Családi kedvezmény három eltartott:220.000,- Ft / eltartott 
Első házasok kedvezménye:  33.335,- Ft 
A szöveges indoklásban a kiemelt előirányzatok kerültek kifejtésre, melyek nagy része 
szintén a tervből már ismert a Képviselők számára.    
 
KIADÁSOK 
1/ Személyi juttatások 
Aterv készítése során a 2016 évi bértábla és illetményalap szerinti kötelező soros 
előléptetéseken kívül a Polgármesteri Hivatal struktúrájának változásából eredő bérváltozás, 
az Óvodában pedig a 2 fő pedagógus minősítésből eredő várható béremelés került 
tervezésre.Cserszegtomaj község 2015. január 1-i lakosságszáma 3079 fő, mely többféle 
módon is befolyással bír a költségvetésre. A béreken kívüli juttatások közül az alábbiak 
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kerültek betervezésre:a dolgozók részére acafetéria keret (a költségvetésitörvényben leírtak 
alapján 200.000,- Ft/fő/év, mely az adó mértékét is tartalmazza); a Kttv. és a költségvetési 
törvény által meghatározott bankszámla-hozzájárulás 1.000,- Ft/fő/hó mértékben;mind a 
dolgozók, mind a választott tisztségviselők részére éves munka elismerése céljából 
juttatás;valamint a Polgármesteri Hivatalban 1 fő és az Önkormányzatnál 1 fő, részesül 
hűségjutalomban,  jubileumi jutalomban pedig 1 fő a Polgármesteri Hivatalban és szintén 1 fő 
az Óvodában.. 
Az önkormányzati létszám: a könyvtár és a sportöltöző személyi juttatásai ez évben is 1-1 fő 8 
órás, a községgazdálkodás 6 fő 8 órás és 1 fő 6 órás,a kultúrház 1 fő 8 órás, a közcélú 
foglalkoztatásban résztvevők átlagosan 3 fő 8 órás alkalmazott bérköltségeit tartalmazza. A 
közfoglalkoztatás 2016. évi lehetőségeiről még nincsen információ. 
A hivatali létszám 2015. évben kialakultakhoz képest nem változott.A központi támogatás az 
előzetes számítások szerint8,23 fő köztisztviselő munkabére és munkájukhoz szükséges 
dologi kiadása után jár (de nem fedezi le a tényleges költséget), az e fölötti létszám önként 
vállalt feladatok közé tartozik. 
Az óvodai létszám jelenlegi felállása: 10 fő pedagógus és 9 fő pedagógusi munkát segítő 
alkalmazott (dada, gondozó, konyhai kisegítő, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens). Az Óvoda 
személyi kiadásait és a kapcsolódó járulékokat a kapott állami támogatás a tervezettek szerint 
csak 78,7 %-ban fedezi. Az önkormányzatnak 16.328eFt-tal kell kiegészíteni, melyből 
4.666eFt a törvény által kötelezően adandó juttatás, a 11.662eFt pedig az önkormányzat helyi 
rendelkezései alapján adható juttatások összege.  
Az élelmezési csoport létszáma a 2015. évi költségvetésben is meghatározott 8 fő 8 órás 
munkaviszonnyal került betervezésre.  
 
2./ Munkaadót terhelő járulékok 
A 2016. évi TB tv alapján kerültek betervezésre az e témát érintő tételek. 
A személyi juttatásokat terhelő Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO): 27%.  
 
3./ Dologi kiadások 
Önkormányzat: 
Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción kerültek betervezésre a polgármester és a 
képviselő-testület munkájához szükséges kiadások, az önkormányzati postaköltség, a 
közbeszerzési tanácsadó díja (az elmúlt évek alapján: 1.000 eFt+ÁFA). 
Az utak üzemeltetése és karbantartása kormányzati funkción a 2015. évi teljesítésből 
kiindulva került betervezésre a síkosságmentesítés, a kátyúzás, az út menti árkok, útszélek 
takarításának/helyrehozatalának/rendbe rakásának költségei, A dombhát utca és a Gubacs utca 
mart aszfalttal történő portalanítása, Kőris utca rendbetétele. Az állami adósságkonszolidáció 
miatt kötelező feladatra költendő 2016. évi összeg: 4.000 eFt. 
A községgazdálkodás és a zöldterület gondozás kormányzati funkciók nem különülnek el 
teljesen egymástól, és sokrétű feladatot takarnak. Az itt megtervezett költségek közül 
jelentősebbek:  

- gépjárművek, gépekkarbantartása, üzemanyag felhasználása 
- község virágosítása 
- zöld területek és az ahhoz tartozó épületek/építmények gondozása 
- munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem 
- A Szabó István Általános Iskola működtetési költsége, valamint a KLIK 

kötelezettségeként felmerülő, deáltala nem finanszírozott fenntartási költségek. 
- Építészmérnöki feladat ellátása 
- Iskola bővítés NYDOP pályázattal kapcsolatos projekt fenntartási jelentés 

elkészítésének költsége 
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- Önkormányzati épületek ÉV mérése, villámvédelmének kialakítása 
- Új munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat elkészítése, illetve az ezzel kapcsolatos 

tevékenység 
- Iskola tűzlépcső EPH rendszerbe kötése 

Háziorvosi ellátás kormányzati funkción a rendelő rezsi költsége és a háziorvosi ügyeleti 
díjon felül(58 Ft/fő/hó) tartalmazza a fogorvosi ügyeleti díjat, valamint a fogorvosi szolgálat 
díját. 
A könyvtár községi könyvtárként működik, de természetesen az iskola is élhet a helyben lévő 
lehetőséggel. A könyvbeszerzésre, szakmai eszközre valamint rezsiköltségre jutó összegek az 
önkormányzat költségvetésében szerepelnek. Támogatás várható a megyei könyvtártól, mely 
azeddigi gyakorlat alapján ebben az évben sem pénzátadás formájában, hanem könyv/eszköz 
átadással valósul meg. 
A régi közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetéséhez3 db kormányzati 
funkció tartozik: 1.Kultúra igazgatás, mely a művelődési ház és a Teleház költségeit 
tartalmazza 2. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
(rendezvények). A tervezett közművelődési munkaterv alapján: 11.500 eFt, 3. Közművelődés-
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: Ide sorolhatóak a külhoni magyarok (Dálnok: 
2.540 eFt), valamint a helyi gyermekek, az ifjúság és az idősek közösségi művelődésének 
segítése, kulturális részvételének fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése. 
A Sportlétesítmény fenntartására betervezett kiadás a sportöltöző és a sportpálya költségeit 
tartalmazza (rezsi, üzemanyag, vegyszer, karbantartás). 
A temetők fenntartására is van központi támogatás, a betervezett kiadás pedig bérleti díjat, 
vízdíjat és szállítást (szemét, föld, kavics), ravatalozó karbantartási feladatait tartalmazza. 
Polgármesteri Hivatal: 
2015. ténylegesen bázis évi teljesítés alapján a hivatal működéséhez szükséges költségeket 
tartalmazza. 
Óvoda: 
A 2016. évi központi támogatás várhatóan 100%-ban fedezi az óvoda működési költségeit, 
melyek ténylegesen az általános feladatok ellátásának kiadásait tartalmazzák. 
Élelmezési csoport: 
Az óvoda működési kiadásaira leírtak természetesen a konyhára is vonatkoznak. Az általános 
költségeken kívül pluszként jelentkeztek 2013. évtől az új rendszerekre kötött karbantartási 
szerződések (Solar, szellőző, kazán). 
 
4./ Pénzeszköz átadás, támogatás 
Ezen a soron kerültek betervezésre a szociális ellátások és az egyesületeknek, 
alapítványoknak, társulásoknak nyújtott támogatás. A tervezett pénzeszköz átadások között 
soronként szerepelnek a már határozattal vagy megállapodással vállalt kötelezettségek, az 
egyéb szervezetek részére pedig ez évben is egy keretösszeg (6.000 eFt) került 
meghatározásra, melynek felosztását az elmúlt évek gyakorlata alapján, de a képviselő-
testület 20/2013 (X.31) rendelete szerint a 2016. január 31-ig benyújtott pályázatok alapján 
határozza meg.(2. számú melléklet) 
 
5-6/ Felújítási és felhalmozási kiadások 
A felújítási és felhalmozási kiadásokat részletesen a3. számú melléklet tartalmazza, melyek 
között első sorban a2015. évi költségvetésbe betervezett, de el nem végzett (és még a 
megvalósítása váró) vagy még le nem számlázott beruházások és felújítások, valamint a 
folyamatosan jelentkező, költségesebb problémák megoldásához közelebb juttató egy-egy 
feladat elvégzése. 
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Az intézmények felhalmozási kiadásait az önkormányzat saját bevételéből finanszírozza, 
mivel az állami támogatásokat csak működési kiadásokra lehet fordítani. 
 
7./ Tartalék 
Általános tartalékként 36.332eFt került tervezésre az előre nem látható feladatok 
végrehajtására. 
 
8./ Hitel visszafizetés 
Nincsen az önkormányzatnak Hitele, amit vissza kellene fizetnie. 
 
BEVÉTELEK  
9./ Intézményi működési bevételek 
A várható étkezési, bérleti díjat, kamatot, sírhely illetéket, valamint a kulturális rendezvények 
során befolyó összegeket tartalmazza. 1. sz. melléklet 
 
10./ Helyi adó, késedelmi pótlék, bírság 
A helyi adó bevétel, késedelmi pótlék és bírság tervezett összege összesen: 158.700eFt. 
 
11./ Átengedett adók 
Az átengedett adók közül a gépjárműadó maradt meg, annak is csak a 40%-a marad helyben, 
mely összege várhatóan 9.500 eFt. 
 
12./ Normatív költségvetési támogatás 
A működési célú központi támogatások összege a költségvetési törvényjavaslatban foglaltak 
szerint 314.087eFt-on alakul. (8. számú melléklet) A támogatás megoszlása és felhasználási 
lehetőségei a fentiekben már részletezésre kerültek. 
 
13./ Átvett pénzeszközök 
Összességében 8.353eFt kerül betervezésre az átvett pénzeszközök között. 
Közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak támogatása,valamint a közműfejlesztések 
lakossági hozzájárulásainak összegét is tartalmazza. 
 
14./ Pénzmaradvány 
169.000eFt körül alakul a várható pénzmaradvány. Ebből 8.986eFt a koncessziós díjból, 
13.926eFt az LTP befizetésekből, 5.007eFt pedig a környezetvédelmi alap egyenlegéből 
(mely a sok év során befizetett talajterhelési díjak összege és környezetvédelmi célokra lehet 
felhasználni). 15.134 ezer Ft értékben 2015. évben vállalt beruházások és felújítások 2016. 
évre áthúzódtak. A többi pedig a tervezetten felüli bevételekből (adó, kamat, bérleti díj), 
valamint a meg nem valósult kiadásokból adódik. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
……/2016 (I.20.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetési rendelet 703.484 ezer forint kiadási főösszeggel, 703.484 ezer forint 
bevételi főösszeggel az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével 
elfogadja. 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 14. 
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Bartha Gábor 
polgármester 



Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai2016  1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S. Megnevezés

sz.

1 2 3 6 7 8 9

1. Személyi juttatás 58 275 19 350 88 797 52 308 218 730
2. Munkaadót terhelő járulék 17 021 5 982 25 092 16 251 64 346
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 8 347 36 000 18 000 200 000 262 347
4. Pénzeszköz átadás, tám. 34 400 34 400
5. Felújítás ÁFÁ-val 12 034 12 034
6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 550 1 400 2 100 71 245 75 295
7. Általános tartalék 36 332 36 332
8. Hitelek 0
9. Értékpapírok 0

10. KIADÁS ÖSSZESEN 84 193 62 732 133 989 422 570 703 484

11. Intézményi működési bevétel 31 644 2 200 33 844
12. Önk.sajátos működési bev. 168 200 168 200
13.    * Helyi adó 157 700 157 700
14.    * Átengedett adó 9 500 9 500
15.    * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 1 000
16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 10 000 10 000
17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 322 440 322 440
18.    * Állami támogatás 314 087 314 087
19.    * Átvett pénzeszk. 8 353 8 353
20. Hitelek 0 0
21. Pénzmaradvány 169 000 169 000

22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 31 644 0 671 840 703 484 703 484

23. Létszámkeret (fő) 19 8 16 14 57

ÖsszesenÉlelmezés
Cserszeg-

tomaji 
Óvoda

Hivatal Önkormányzat



Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai2016  1. számú melléklet



 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei2016  2 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S.
Megnevezés

Önk. igazg. Adó
Hiv. 

összesen
Képv. 

testület
Tartalék

Közutak 
fenntartása, 
üzemeltetése

Utak építése, 
felújítása

Község-
gazd.

Zöldterület 
gondozás

Közfoglal-
koztatás

Sportlétesí
tmény 

fenntartása
Temetők Közvil.

Állami 
támogatás

Házi- orvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz
K őkeresz-

tek 
Iskola

Rendez-
vények

Műv.ház, 
Teleház 

fenntartás, 

Közösségi és 
társadalmi részvétel 

fejlesztése
Könyvtár

Önk. 
összesen

Összesen

sz. .011130 .011220 3+4 .011130 900070 .045160 .045120 .066020.066010 .041236 .081030 .013320 .064010 900020 862101
TASZI  műk. 
Támogatás .052080 .063080 .082070

.091220, 
.092120

.082092 .082094 .082091 .082044 7+…+26 6+27

1 2 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1. Személyi juttatás 77 942 10 855 88 797 24 609 15 184 5 372 2 538 1 503 3 102 52 308 141 105

2. Munkaadót terhelő járulék 22 161 2 931 25 092 8 772 4 100 1 450 685 406 838 16 251 41 343

3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 16 000 2 000 18 000 13 000 40 000 56 891 17 931 3 500 6 000 10 064 4 500 9 074 20 000 11 500 3 000 2 540 2 000 200 000 218 000

4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 7 400 27 000 34 400 34 400

5. Felújítás ÁFÁ-val 0 6 038 5 996 12 034 12 034

6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 2 100 2 100 1 000 8 800 24 807 300 10 000 1 500 23 838 1 000 71 245 73 345

7. Általános tartalék 0 36 332 36 332 36 332

8. Hitelek 0 0 0

9. Értékpapírok 0 0 0

10. KIADÁS ÖSSZESEN 118 203 15 786 133 989 47 381 36 332 40 000 14 838 114 378 18 231 6 822 6 723 6 000 20 064 0 6 00027 000 32 912 0 0 20 000 11 500 5 909 2 540 5 940 422 570 556 559

11. Intézményi működési bevétel 0 1 000 200 1 000 2 200 2 200

12. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 168 200

13.     * Helyi adó 0 157 700 157 700 157 700

14.     * Átengedett adó 0 9 500 9 500 9 500

15.    * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 0 1 000 1 000 1 000

16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 10 000 10 000 10 000

17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 353 0 0 0 314 087 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 322 440 322 440

18.    * Költségvetési támogatás 0 314 087 314 087 314 087

19.     * Átvett pénzeszk. 0 4 353 4 000 8 353 8 353

20. Hitelek 0 0 0

21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0

22. Pénzmaradvány 0 141 081 5 007 22 912 169 000 169 000

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 142 081 0 0 0 5 007 0 4 353 0 200 0 492 287 0 0 26 912 0 0 0 0 1 000 0 0 671 840 671 840

24. Létszámkeret (fő) 14 2 16 1 7 3 1 1 1 14 30



 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának  kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban2016  3 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S.
Megnevezés

Képv. 
testület

Általános 
tartalék

Utak 
építése, 

felújítása

Zöldterü-let 
gondozás

közfoglal-
koztatás

Sportlétesí
tmény 

fenntartás

Házi- 
orvos

Szennyvíz Ivóvíz
Kőkeresz-

tek
Közösségi 
részv. fejl

sz. .011130 900070 .045120 .066010 .041236 .081030 862101 .052080 .063080 .082070 .082091

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

önkánt 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező
önként 
vállalt

kötelező önként vállalt

1. Személyi juttatás 46 431 11 844 10 739 8 611 37 693 51 104 24 609 15 184 5 372 2 538 1 503 3 102 15 184 37 124 110 047 108 683

2. Munkaadót terhelő járulék 12 537 4 484 5 982 25 092 8 772 4 100 1 450 685 406 838 4 100 12 151 16 637 47 709

3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 8 347 16 799 19 201 18 000 13 000 40 000 56 891 17 931 3 500 4 376 1 624 10 064 4 500 16 910 10 090 9 074 2 275 17 725 3 510 7 990 3 000 2 000 151 957 72 503 177 103 109 704

4. Pénzeszköz átadás, tám. 7 400 2 540 0 9 940 0 9 940

5. Általános tartalék 36332 0 36 332 0 36 332

6. Működési kiadás összesen 67 315 16 328 27 538 33 794 37 693 94 196 46 381 36 332 0 40 000 0 76 175 7 400 17 931 6 822 6 723 4 376 1 624 10 064 0 0 0 4 500 16 910 10 090 9 074 0 0 2 275 17 725 3 510 7 990 0 4 909 2 540 0 5 940 171 241 168 050 303 787 312 368

7. Felújítás ÁFÁ-val 6 038 5 996 0 12 034 0 12 034

8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 550 1 400 2 100 1 000 8 800 24 807 300 10 000 1 500 23 838 1 000 10 300 60 945 10 300 64 995

9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0

10. Hitelek 0 0 0 0

11. Értékpapírok 0 0 0 0

12. Felhalmozási kiadás összesen 0 550 0 1 400 0 2 100 1 000 0 14 838 0 0 0 30 803 300 0 0 0 0 10 000 0 0 0 1 500 0 0 23 838 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 10 300 72 979 10 300 77 029

13. KIADÁS ÖSSZESEN 67 315 16 878 27 538 35 194 37 693 96 296 47 381 36 332 14 838 40 000 0 76 175 38 203 18 231 6 822 6 723 4 376 1 624 20 064 0 0 0 6 000 16 910 10 090 32 912 0 0 2 275 17 725 3 510 7 990 0 5 909 2 540 0 5 940 181 541 241 029 314 087 389 397

0 0 0 0

14. Intézményi működési bevétel 31 644 1 000 200 1 000 0 2 200 0 33 844

15. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 200 0 168 200

16.     * Helyi adó 157 700 0 157 700 0 157 700

17.     * Átengedett adó 9 500 0 9 500 0 9 500

18.    * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 0 1 000 0 1 000

19. Hitelek működési célra 10 000 0 10 000 0 10 000

20. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 353 0 0 0 0 0 314 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 087 4 353 314 087 4 353

21.    * Költségvetési támogatás 314 087 314 087 0 314 087 0

22.     * Működési célú átvett pénzeszk. 4 353 0 4 353 0 4 353

23. 2013 évi költségvetési kiutalás 0 0 0 0

24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 125 947 9 074 0 135 021 0 135 021

25. Működési bevétel összesen 0 0 0 31 644 0 0 126 947 0 0 0 0 0 0 0 4 353 0 0 200 0 0 314 087 178 200 0 0 0 9 074 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 314 087 319 774 314 087 351 418

26. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 0 0 0 0

27. Költségvetési támogatás

28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 000 0 4 000 0 4 000

29. Hitelek felhalmozási célra 0 0 0 0

30. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 0

31. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra 15 134 5 007 13 838 0 33 979 0 33 979

32. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 15 134 0 0 0 0 0 5 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 979 0 37 979

33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 31 644 0 0 142 081 0 0 0 0 0 5 007 0 4 353 0 0 200 0 0 314 087 178 200 0 0 0 26 912 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0314 087 357 753 314 087 389 397

34. Létszámkeret (fő) 19,00 6,58 1,42 8,23 7,77 1,00 2,50 4,50 3,00 1,00 1,00 1,00 2,50 11,50 36,31 20,69

Önk. összesen ÖsszesenÁllami támogatás

900020

Közvil. Rendezvények Könyvtár

.082044.082092.064010

Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Közutak Község-gazd. Temetők

.013320.066020.045160

Műv ház., Teleház

.082094

önként vállalt

P.ellátás Iskola

.091220; .092120



 4. sz melléklet

S. 
sz.

Támogatott szervezet
kormányzati 

funkció
összeg

1. Rendőrőrs .066020 100

2. Bursa Hungarica .066020 1300

3. Pénzbeni ellátások 20 000

4. TASZII 2016. évi működésének támogatása 107052 7 000

5. Civil szervezetek támogatása .066020 6 000

6. Összesen 34 400          

Cserszegtomaj Község Önkormányzat
pénzeszköz átadás

  2016.év

                                                     adatok ezer Ft-ban



 5. sz. melléklet

         adatok ezer Ft-ban

Kormány-
funkció

Megnevezés

Felújítás Felhalmozás
Pénzmaradvány 

terhére
Koncessziós 
díj terhére

Víziközmű 
szla

Környezet-
védelmi alap 

szla

Átvett 
pénzeszköz

Egyéb 
forrás

I. Eszközbeszerzés
1. .011130 Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK 1 000 1 000
2. .011130 Számítástechnikai eszközbeszerzés PH 1 000 1 000
3. .091110 Informatikai eszközbeszerzés 300 300

4. .064010 Közvilágítás fejlesztés 10 000 10 000

5. Kisértékű tárgyi eszköz Önk 3 000 3 000
6. .011130 Kisértékű tárgyi eszköz PH 1 100 1 100
7. Kisértékű tárgyi eszköz Ovi 1 650 600 1 050
8. .072111 Orvosi rendelő légkondicionálása 1 500 1 500
9. .066020 Községi motorsziréna 1 800
10. .066010 Kutyachip leolvasó 300
11. .066020 Digitális alaptérkép + GPS 1 500

II. Közműépítés 23 838 8 986 10 000 4 852
1. .052080 Tárgyi eszköz beszerzés (Gördülő tervezés alapján 2016) 13 203
2. .052080 Tárgyi eszköz beszerzés (Gördülő tervezés alapján 2017) 5 783
3. .052080 Szennyvíz IV. ütem vízjogi eng. hosszabbítás 3 000
4. .052080 Pajtika u. 404 hrsz fordított ÁFA 352
5. .052080 Bottyaháti utca 1 szennyvíz bekötés 1 500

III. Tervek készítése

1. .045120
Iskola tér/buszmegálló áthelyezés 
tervezése, engedélyezése 1 000 1 000

2. .045120
Lovas u-Völgy u-Gagarin u átkötőút 
tervének engedélyeztetése

500 500

3. .045120
Barát utca-Nyárfa utca csapadékvíz 
elvezetés engedélyeztetés

300 300

4. .045120 Gesztenyés utca-Gubacs utca- Kápolna sor 
csapadékvíz elvezetésének megoldása

4 000 2 500

5. .082094 Kulturház tervezése 1 000 1 000

IV. Utak felújítása, rendezése
1. .045120 Pajtika bejáró rendezése 3 000 3 000
2. .045120 Fenyves utca aszfaltozása 4 000

3. .045120
Péter Pál utca, dr. Vajkai Aurél utca felújítása 
(pályázati önerő) 2 038 2 038

V. Terület rendezések

1. .066020 Tipegő köz tulajdonjog rendezése 1 500 1 500

2. .066020 Kápolna sor tulajdonjog rendezése 7 000 7 000

VI. Épületek/Egyéb építmények
1. .066020 Vajkai Aurél tér kialakítása 5 000 5 000
2. .066020 Tornaterem felújítás (pályázati önerő) 1 996 1 996
3. .066020 Régi Hivatal épületének felújítása 4 000
4. .066020 Okkerbánya rekultiváció 5 007 5 007

12 034 75 295 24 120 10 000 4 852 5 007 0 30 250

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2016.

FORRÁSKIADÁS

S. sz.



 6. számú melléklet

Ezer forint

.066020

Községgazdá
lkodás

1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
0

2
ÁHT-on belül továbbszámlázott 
szolgáltatás 0

3. Bérleti és lízingdíj bevételek 200 1 000 1 200

4. Intézményi ellátási díjak 4 722 8 512 8 126 21 360

5. Alkalmazottak térítése 3 557 3 557

6. Kötbér, egyéb kártésrítés 0

7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0

8. Egyéb működési bevétel 0

9. Egyéb sajátos bevétel (1+…+8) 0 0 0 200 1 000 0 4 722 8 512 3 557 8 126 26 117

10.
Működési kiadásokhoz kapcsolódó 
ÁFA visszatérülés 0

11. Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % 1 275 2 298 960 2 194 6 727

12.
ÁFA bevétel és visszatérülés 
(10+11) 0 0 0 0 0 0 1 275 2 298 960 2 194 6 727

13. Kamatbevétel 1 000 1 000

14.
Intézményi m űködési bevételek 
(9+12+13)

0 1 000 0 200 1 000 0 5 997 10 810 4 517 10 320 33 844

900080 
munka-
helyi étk

107051 
szoc étk

Összesen

Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeine k
intézményi m űködési bevétele

2016

096010 
Ovi étk

096020 
Isk étk

052080 
Csatorna

082094 
Művház

Sor-
szám

Megnevezés 011130 
Hivatal

013320 
Temető

011130 
önkormány-

zati 
jogalkotás



 7. sz. melléklet

Ezer forint

1. Építmény adó 22 700

2. Telekadó 33 000

3. Idegenforgalmi adó tartózk. után 62 000

4. Iparűzési adó 40 000

5. Helyi adók összesen (1+4) 157 700

6. Pótlékok, bírságok 1 000

10. Gépjárműadó (40%) 9 500

11. Átengedett központi adók (7+10) 9 500

12. Önk. sajátos m űködési bevételei (5+6+7+11) 168 200

13. Normatív állami hozzájárulások 297 177

14. Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz 16 910

15. Önkormányzat költségvetési tám. (13+14) 314 087

Cserszegtomaj Község Önkormányzat
 sajátos m űködési bevételek terv el őirányzata 

2016

S. 
sz.

Megnevezés



 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2016. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól  8. sz. melléklet

Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés

2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 8,23 4 580 000 37 693 400 37 693 400
2.I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) 17 931 430 17 931 430 17 931 430
2.I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) 20 064 000 20 064 000 20 064 000
2.I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) 1 612 806 1 612 806 1 612 806
2.I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) 14 621 070 14 621 070 14 621 070
. V. info Beszámítás -2 840 757 -2 840 757 -2 840 757
2.I.1.c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 079 2 700 8 313 300 8 313 300
2.I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása 25 2 550 63 750 63 750
2.II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása 58 264 300 58 264 300
2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 104 80 000 5 546 667 5 546 667
2.II.4. Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 275 000 2 275 000
2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 105 80 000 2 800 000 2 800 000
2.II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2 352 000 704 000 704 000
2.III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 16 909 749 16 909 749
2.III.3.c Szociális étkezés 80 55 360 4 428 800 4 428 800

2.III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6,58 1 632 000 10 738 560 10 738 560

2.III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 404 700 404 700

2.IV.1.d
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési 
feladatokhoz

3 079 1 140 3 510 060 3 510 060

2.I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása 63 923 000 1,55 99 080 650 99 080 650
2.III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 0 0
2.III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 11 965 897 11 965 897

Összesen:  314 087 382 181 541 058 37 693 400 67 314 967 27 537 957

1



 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2016. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól  8. sz. melléklet
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 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2016. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól  8. sz. melléklet

314 087 382

3



 9. sz melléklet

S. 
sz.

Támogatott szervezet Szakfeladat összeg

b
i
z
o
t

1. Lakossági közműhozzájárulás
.052080 4 000

2. Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása .041236 4 353

3. Pénzeszköz átvétel összesen 8 353

Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
pénzeszköz átvétele

2016.

                                                     adatok ezer Ft-ban



Cserszegtomaj Község Önkormányzata  előirányzat-felhasználási ütemterv2016.év  10. számú melléklet

ezer Ft
            adatok ezer Ft-ban

Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ.

1. Személyi juttatás 18 227 18 228 18 227 18 228 18 227 18 228 18 227 18 228 18 227 18 228 18 227 18 228 218 730

2. Munkaadót terhelő járulék 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 362 5 364 64 346

3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 862 21 865 262 347

4. Pénzeszköz átadás, tám. 1 667 1 667 4 546 4 546 4 546 4 546 4 547 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 34 400

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

6. Felújítás ÁFÁ-val 4 011 4 012 4 011 12 034

7. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 8 366 8 366 8 366 8 366 8 366 8 366 8 366 8 366 8 367 75 295

8. Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék 181 3 573 3 405 405 28 768 36 332

9. Hitelek, értékpapírok 0

11. KIADÁS ÖSSZESEN 47 118 47 119 62 374 62 557 58 363 62 375 58 364 55 485 59 057 58 890 55 890 75 892 703 484

12. Intézményi működési bevétel 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 824 33 844

13. Önk.sajátos működési bev. 0 0 29 367 29 367 26 200 500 0 0 29 366 26 200 26 200 1 000 168 200

14.       * Helyi adó 26 200 26 200 26 200 26 200 26 200 26 200 500 157 700

15.       * Átengedett adó 3 167 3 167 3 166 9 500

16       * Egyéb bevétel 500 500 1 000

17 Felhalmozási és tőke jell.bev. 3 500 3 500 3 000 10 000

18 Támogatások és átvett pe. 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870 26 871 26 870 26 870 26 869 322 440

19     * Költségvetési támogatás 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 174 26 173 314 087

20     * Átvett pénzeszk. 696 696 696 696 696 696 696 696 697 696 696 696 8 353

21 Hitelek, hitelfedezetek 0

22 Pénzmaradvány (igénybevét) 17 428 17 429 3 317 2 473 32 185 25 174 25 795 45 199 169 000

23 BEVÉTEL ÖSSZESEN 47 118 47 119 62 374 62 557 58 363 62 375 58 364 55 485 59 057 58 890 55 890 75 892 703 484
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TERVEZET 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2016 (I. 20.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről 

 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény valamint 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, az 

önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és azönállóan működő 
önkormányzati intézményre terjed ki. 

(2) A költségvetés címrendje:  
a) Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 
c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

 
(3)  
 a) kiadásokon belül: aa) személyi juttatás 
    ab) munkaadót terhelő járulékok 
    ac) dologi kiadás 
    ad)pénzeszköz átadás 
    ae) ellátottak pénzbeli juttatása 
    af) felújítás 
    ag) felhalmozási kiadások 
    ah)általános tartalék 
    ai) hitelek 

b) bevételeken belül:ba) helyi adóbevételek - adónemenként 
    bb) átengedett központi adók 
    bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 
    bd) központosított előirányzatok 
    be) saját bevételek 
    bf) központi költségvetési támogatás 
    bg) fejlesztési célú támogatások 
    bh) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 
    bi) felhalmozási és tőke jellegű bevételei 
    bj) pénzügyi befektetések bevételei 
    bk) pénzeszköz átvétel 
    bl) pénzmaradvány igénybevétele 

c) létszámkeret 
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Az önkormányzati költségvetés fő összegei 

 
2. §  

 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi  

a) bevételi főösszeget 703.484ezer forintban,  
b) kiadási főösszeget 703.484ezer forintban  
határozza meg az 1 sz. melléklet szerint.  

(2) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit az 1-9. sz. mellékletek foglalják magukban. 
E mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek törekedni kell a folyó működési bevételek 
növelésére, valamint a kiadások évközbeni csökkentésére. 

 
3. §  

 
(1) Az általános tartalék összege 36.332ezer forint. (1. sz. melléklet). 

Az általános tartalék összegéből 2.000ezer forint a polgármester saját hatáskörű 
felhasználására áll rendelkezésre.  

(2) A polgármester köteles beszámolni a (1) bekezdésben kapott jogosítvány alapján tett 
intézkedésekről a felhasználást követő első soros Képviselő-testületi ülésen.  

(3) Az általános tartalék előirányzat felhasználását a költségvetési rendelet legközelebbi 
módosításába be kell építeni. 

 
4. § 

 
(1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-

bölcsőde kiadása 146.925 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 84.193 ezer forint,az Élelmezésé 
62.732 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde saját 
tervezett bevétele 0 ezer forint, az Élelmezésé 31.644ezer forint(1. sz. melléklet). Az 
intézmények összesen 94.853ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.  

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 133.989 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 88.797 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 25.092ezer Ft, dologi 
kiadások 18.000 ezer Ft,felhalmozási kiadások 2.100 ezer Ft,melyet a1-3. sz. melléklet 
tartalmaz. 

(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 0ezerforint. 
(3) Az intézmény 37.693 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. számú melléklet) 
 

6. § 
 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 422.570 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 52.308ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 16.251ezer Ft, dologi 
kiadások 200.000 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 34.400 ezer forint,a felújítási 
kiadások 12.034eFt, felhalmozási kiadások 71.245 ezer Ft,melyet a 1-3. sz. mellékletek 
tartalmaz. 

(2) Az Önkormányzatintézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 2.200 ezer forint. 
A helyi adók, pótlékok bevétele 158.700 ezer forint, az átengedett központi adók 
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összege 9.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a.  (7. sz. melléklet) 
A felhalmozási bevétel 10.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 314.087ezer Ft (8. 
számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 8.353 ezer Ft.(9.sz. melléklet) 

(3) A 2015. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 169.000 Ft. Ebből 2016. évi 
önkormányzati feladatok ellátására 33.979 ezer forint kerül felhalmozási célú 
felhasználásra, 135.021ezer forint pedig működési célú felhasználásra 

(4) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 
adónemenként: 
Kedvezmények: 
Építményadó:        10.000 ezer Ft 
Telekadó:        27.799 ezer Ft 

Mentességek: 
Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély, és iskolába járókrészére:
         4.656ezer Ft 
Gépjárműadó igazolás alapján:    101 ezer Ft 

(5) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség: 

 Épület    Cím   Helységet használó szervezet 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Cserszegtomaji Polgárőrség 
 Teleház   Cserszegtomaj, Vadász utca 2.  Rendőrség 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Járási Hivatal ügysegéd 
 

 
7.§ 

 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

2010. december 14.-én hozott 300/2010.(XII.14.) számú határozata alapján a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.)önkormányzati rendelete 
20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az iskolakezdési támogatás mértékét a 2016. évi 
költségvetési rendeletében 10.000,- Ft/tanuló összegben határozza meg. 

(2) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.)önkormányzati 
rendeletének 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + 
ÁFA. 

 
Előirányzatok és módosítások 

 
8. § 

 
(1) A meghatározott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás 

közti átcsoportosításuk a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt 
értékhatárig dönthet a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról. 

(2) A betervezett bevételi kiemelt összegek túl- vagy alulteljesítése során is az (1) 
bekezdésben előírtakat kell alkalmazni. 

(3) A polgármester és költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást kapnak az (1) és (2) 
bekezdésekben meghatározott előirányzati kiemelt címeken belül - a kiemelt 
előirányzatok megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a részelőirányzatok 
módosítására. 
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9. §  

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Költségvetési szervek vezetőit a 

betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére. 
A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a költségvetési év végéig 
előirányzatosítani kell. 

(2) Aköltségvetési szervek felhatalmazást kapnak e rendeletben, illetve a 
pótelőirányzatokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok 
felhasználására. 

 
10. § 

 
Aköltségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat módosításokat a polgármester 
felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve Képviselő-testület felé. 
 

Az illetmény 
 

11. § 
 

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
131-143. § alapján a köztisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft. 

(2) A Kttv. 151 §-a,és Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv 57. § 
(4) bekezdése alapján a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege 
200.000,- Ft/ fő/év. 

(3) A (2) és (5) bekezdésben foglaltak hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményeinek 
állandó jelleggel foglalkoztatott, egyéb jogállási törvények hatálya alatt álló dolgozóira 
is. 

(4) Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló többször módosított 5/2010 (II.18.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) 
bekezdése alapján a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke: 
a)  felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a  
b)  középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a. 

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
143. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselőt - amennyiben a Kttv. 131-142. § alapján 
az illetményének kifizetése fizetési számlára történő átutalással történik –bankszámla-
hozzájárulás illetheti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 
2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv 57. § (5) bekezdésében leírtak alapján 
havonta 1.000,- Ft/fő összegben állapítja meg. 
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Beszámolási kötelezettség 
 

12. § 
 

(1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az 
éves és féléves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, 
további az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési 
támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a 
Polgármester a működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az 
információszolgáltatást követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő 
részletekben illeti meg az intézményt. 

(2) Az éves beszámolási kötelezettség esetén az állami támogatásokra való jogosultság 
alátámasztását a jogszabályoknak megfelelő tartalommal az intézményvezető készíti 
el, és felelős az elszámolásban szereplő adatok valódiságáért. 

 
 
 

Pénzmaradvány megállapítása 
 

13.§ 
 
(1) A 2015. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működőköltségvetési szerv 
pénzmaradványát is. 

(2) Aköltségvetési szervek a 2016. évi tervezéskor bevételként és kiadásként figyelembe 
nem vett pénzmaradványról a zárszámadási rendeletben kell rendelkezni. 

 
Kötelezettség vállalás 

 
14. § 

 
(1) A 2016. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem 

vállalható. 
(2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek 

vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét. 
(3) A központi költségvetési támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok eltéréséért - ha 

emiatt az önkormányzatot büntető kamat terheli - az intézmény vezetője a felelős. 
 
 

15. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, 

előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtsa. Ezekről a költségvetési 
rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet 
tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb a félévi, illetve az éves beszámolók 
során át kell vezetni a költségvetésen. 
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(2) Önkormányzati intézmény külső szerveket, személyeket, alapítványokat csak a 
Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján a 20/2013 (X.31.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint támogathat. A támogatásokról írásbeli elszámolási 
kötelezettség (a támogatott nevére szóló bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a 
célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső szervet, személyeket, 
alapítványokat. 

 
 

Hitel visszafizetési garancia 
 

16. § 
 

(1) A Képviselő-testület 2016. évben nem rendelkezik több évre kiható fizetési 
kötelezettséggel. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a 
számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati 
pénzeszközöket rövid lejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség 
céljából. 

 
A költségvetési létszámkeret 

 
17. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
 - 56 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
 - 57fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
  - ebből 3 fő közfoglalkoztatott (átlaglétszámban) 
állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat intézményeinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 1-3 számú 
melléklet szerint állapítja meg. 
 

A költségvetés végrehajtása 
 

18. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e 

rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtására. 

(2) A Polgármester az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben 
tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés fél- és háromnegyed-éves 
teljesüléséről, valamint az előirányzatok teljesüléséről.  

(3) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az 
1996. évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény 
alapján kezdeményezheti. 

 
 
(4) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az 

Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg:  
- 2016. január 1-i nyitóadatok,  
- 2016. évközi változások,  
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- 2016. december 31-i záró adatok, valamint  
- immateriális javak,  
- ingatlanok,  
- tárgyi eszközök,  
- járművek,  
- folyamatban lévő beruházások,  
- értékpapírok. 

 
 

Pénzeszközök felhasználása 
 

18/A. § 
 

(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig 
 kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél.  
(2)  Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi 
 esetekben teljesíthető:  
 a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel 
 foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók  rendszeres juttatásainak 
 kivételével 
 b) dologi kiadások 
 c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli 
 juttatásai. 
(3)  A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a 
 költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a 
 készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának 
 túllépésére legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig. 

 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

19. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és aköltségvetési szervek vezetőit, 

hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be. A 
pályázatokhoz szükséges önrészként saját többletbevétel, vagy költségvetési 
megtakarítás jelölhető meg. 

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. 
(Mötv 115. § (1) bek) 

(3) A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (Mötv 115. § (1) bek). 
 
 
 
 

20. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. 
napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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                                                                                            . számú napirend 

 
 

Cserszegtomaj Község Jegyzője 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. január 20-i ülésére 

 
 
Tárgy: A helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett tájékoztató alapján a helyi 
akókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C § -ának (1)-(3) bekezdése 
szerinti kedvezmény, mentesség is csekély összegű (de minimális) támogatásnak minősül, 
amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival 
összhangban adható. 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet 22.§-a alapján a helyi iparűzési adó tekintetében az 
Önkormányzat a számított adóból 25 %-os adókedvezményt biztosít azon vállalkozóknak, 
akinek / amelynek számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot. 
 
Az önkormányzati adórendelet-tervezetnek a Htv. 39/C. (2) bekezdése szerinti 2,5 millió 
forintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap után nyújtott kedvezmény tekintetében 
meg kell felelnie az összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szabályainak.  
 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) – (2) 
bekezdései értelmében a támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet be kell jelentenie az 
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. 
A miniszter a 37/2011. (III.22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet 
útján látja el.  
A szabályok önkormányzati adórendeletben történő rögzítésének hiányában a 
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodának (a továbbiakban: TVI) nem áll 
módjában a támogatási tervezetet jóváhagyni. A TVI jóváhagyása nélkül a rendelet nem 
léphet hatályba. A TVI a tervezetről állásfoglalást ad ki, ezt követően bocsátható a Képviselő-
testület elé. 
 
Fentiek alapján az egységes szerkezetű rendelet tervezete elektronikus úton továbbítva 
lett a TVI részére, a kiadott  állásfoglalás az előterjesztés mellékletét képezi. 
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A rendelet társadalmi-gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi adminisztratív hatása: 
 
Társadalmi hatás: A módosító rendelkezések a jelenleg hatályos rendelet szerint nyújtott 
iparűzési adókedvezmény jogosultjainak keletkeztet adminisztratív többletterhet a 
megszerzett adóelőny felhasználása során.  
Gazdasági hatás: a beszedett helyi adó az önkormányzat egyik meghatározó bevétele, mely 
hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, segíti az önkormányzat 
gazdálkodását. Az adómérték változással csökkenthető, illetve növelhető a lakosságtól és a 
vállalkozásoktól elvont összeg, mellyel párhuzamosan csökken, illetve növekszik az 
önkormányzat saját bevétele, mely az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak 
meghatározó forrása. 
Költségvetési hatás: Jelen módosításnak nincs költségvetési hatása, mivel már korábban 
elfogadott adókedvezmény felhasználásának feltételei kerültek szabályozás alá magasabb 
szintű jogszabály által. 
Környezeti-egészségi hatásról valójában nem beszélhetünk.  
Adminisztratív hatás: A módosítás adminisztratív többletterhet keletkeztet, mivel a rendelet 
mellékleteként megjelölt igazolást kell kiállítani a kedvezményezett részére. 
 
Fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet 
megvitatására. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 14. 
 
 
           dr. Milus Lajos 
          jegyző  
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
____/2016. (     ) önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.)  önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 
21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosítja. 

1. § 
 
A Rendelet 22. §-a az alábbi (2) – (9) bekezdésekkel egészül ki: 

 
22. § (2) A 22. § (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott 
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 
2013. 12.24. 1. o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 
nyújtani. 
  
22. § (3) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)  bekezdésének 
megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 
céljából teherszállító jármű vásárlására. 
 
22. § (4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt 
megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A 
nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. 
 
22. § (5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
 
22. § (6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
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rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
 
22. § (7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 
 
22. § (8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a 
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély 
összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. 
 
22. § (9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 
évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott 
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az 
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  
 

2.§ 
 
A Rendelet 22/A. §-a  az alábbiakkal egészül ki: 
 
22/A. § Jelen rendelet alkalmazásában: 
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. 
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 
szerinti vállalkozás. 
 

 
Záró rendelkezések 

 
3.§ 

 
 

(1) A Rendeletet 2016. február 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
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1. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének   /2016. (      ) 
számú rendeletéhez 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 
� Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

� Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  
 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1 

                                                 
1
 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 

jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 

szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 

vállalkozások között. 
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2
 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 

3
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

4
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások2 

Sor-
szá
m 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatá

s fejében 
végzett közúti 
kereske-delmi 

árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma3 

Odaítélé
s 

dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalm

a4 

Forin
t 

Eur
ó Forint Euró 

           

           

           



7 
 

 
3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az 
alábbiakról nyilatkozom.5 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható 
költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, 
amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek 
elbírálása folyamatban van). 

                                                 
5
 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett 

vállalkozások tekintetében nem. 
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6
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

7
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 

8
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés 

napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatásokra 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós 
állami 

támogatási 
szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma6 

Odaítélés 
dátuma 

Azonos elszámolható 
költségek teljes 

összege jelentértéken 

Azonos 
kockázatfinanszíro-
zási célú intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma / 

azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma7 

Maximális 
támogatási 

intezitás (%) 
vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Euró
8 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott 
adatok helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti 
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő 
más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – 
még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, 
és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 
 
Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 
 

                                                 
9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az 
időpont általában a szerződés kelte. 
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Útmutató 

 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó 
szabályokra12 is.  

• Mi a bruttó támogatástartalom? 

o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése 

időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes 

referencia ráta alkalmazásával. 

• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és 

ugyanazon vállalkozásnak? 

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével 

rendelkezik, vagy 

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak 

többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy 

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági 

szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal 

kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét 

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy 

vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok 

vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. 

• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás 

szabályait? 

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi 
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor. 

o  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi 
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, 
vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az 
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás 
később is jogszerű marad. 

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást 
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a 

                                                 
10 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
11 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély 
összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek 
meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját 
tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke 
alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások 
között. 

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás 
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon 
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a 
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek. 

Halmozódás: 

• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. 
o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható. 
 

o Például:  
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző 
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró 
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az 
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás 
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is 
végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára 
vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.  

 
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 
2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott 
közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.  
 

• Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi 
körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek 
tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és 
akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) 
megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
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alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott 
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap 
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy 
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13. 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat 
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján. 
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2. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének   /2016. (      ) számú 
rendeletéhez 

 
Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … 
mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … 
bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő 
forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, … 

 
…………………………………………………………..   
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  
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Általános Indokolás 
 
A Htv. 39/C § -ának (1)-(3) bekezdése szerinti kedvezmény, mentesség is csekély összegű (de 
minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szabályaival összhangban adható. A kedvezményt nyújtó önkormányzati adórendeletbe be 
kellett illeszteni az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vonatkozó szabályait. A tervezetet a TVI 
állásfoglalásában jóváhagyta. 
 

Részletes Indokolás 
 

1. §-hoz 
Azon kiegészítő rendelkezéseket tartalmazza, melyeket az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
be kell illeszteni a helyi adórendeletbe. 
 
2. §-hoz 
Az értelmező rendelkezés iparűzési adó tekintetében az állami támogatást, valamint az egy és 
ugyanazon vállalkozást fogalmát rögzíti jelent rendelet alkalmazásában. 
 
3. §-hoz 
A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  
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EGYSÉGES SZERKEZET TERVEZETE 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 21.) rendelete 
a helyi adókról 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 
   1. §  A rendelet hatálya Cserszegtomaj Község Önkormányzatának illetékességi területére 
terjed ki. 

 
   2. § Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete illetékességi területén, 
határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be: 

a )építményadó, 
    b) telekadó, 

b ) idegenforgalmi adó, 
c ) iparűzési adó. 

Az építményadó 

Az adókötelezettség 

3. § Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény (a továbbiakban együtt: 
építmény). 

Az adó alapja 

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

Az adó mértéke 

5. § Az adó mértéke 400,-Ft/m2/év 

Adókedvezmény 

6. § (1) Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan a tulajdonos olyan, a Hatv. 52. § 8. 
pontjában meghatározott lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, 
főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi 
címkénti megjelölése – figyelemmel a lakcímnyilvántartás adataira is – , stb.) rendszeresen, 
legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen az életviteléhez 
szükségesen használ.  
A lakás életvitelszerű használatáról szóló nyilatkozatot a Rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza.  
 (2) Az Önkormányzat 150 m2 hasznos alapterület után 100% adókedvezményt biztosít a 
Hatv. 12. § (1) bekezdése szerinti adóalanyok részére azon lakás, és a lakáshoz tartozó 
rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tekintetében – tulajdonuk arányában –, akik 
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tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak. További 100% 
adókedvezmény vehető igénybe a tulajdonos és a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részére 
személyenként 25 m2 után, amennyiben az ingatlant életvitelszerűen használják. 

 (3) Az ipari-, szolgáltató-, kereskedelmi-, vendéglátási- rendeltetésszerű, gyógyászat, 
műterem, vízi jármű tárolás céljára szolgáló helyiség akkor is adóköteles, ha egybeépült a 
lakással. 
  (4) 
  (5) 
  (6)     
  (7)     
  (8) 

Telekadó 
 

   7. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek. 
 

Az adó alapja 
 

   8. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 
 

Az adó mértéke 
 
  9. § Az adó mértéke 10 Ft/m2/év. 
 

Adómentesség 
 
 10. §   
 

Adókedvezmény 
 

   11. §  

Idegenforgalmi adó 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

12. § Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 30. §-a az irányadó. 

Az adó alapja 

13. § Az adó alapjára a Htv. 32. § a) 1. pontja az irányadó. 

Az adó mértéke 

14. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.” 
 

Nyilvántartás vezetés 

   15. § (1) A szállásadónak e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú 
vendégkönyvet kell vezetnie. 

  (2) A vendégkönyv szigorú számadású nyomtatvány, melyet Cserszegtomaj Jegyzője 
(továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) térítési díj ellenében biztosít a szállásadó részére. 
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 (3) Amennyiben a szállásadó vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, 
nem kötelezett vendégkönyvet kiváltani. Ebben az esetben a program forgalmazójának a 
rendelet 2. számú melléklet szerint nyilatkoznia kell arról, hogy terméke megfelel e 
rendeletben előírtaknak. 

16. § (1) A vendégkönyvet a szálláshely szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadásával 
egyidejűleg kell kiváltani. A vendégkönyvben az adatokat folyamatosan, kihagyás nélkül 
vezetni kell. 

(2) A vendégkönyvet kiadásakor az önkormányzati adóhatóság hitelesíti, a kiadott 
vendégkönyv sorszámát, a szállásadó adatait, a kiadás dátumát nyilvántartásában rögzíti. 

(3) Amennyiben a vendégkönyv betelik, a betelt vendégkönyv bemutatása mellett, a (1) 
bekezdés szerint új vendégkönyvet kell kiváltani. A vendégkönyv megteltét az önkormányzati 
adóhatóság nyilvántartásában rögzíti. 

(4) A vendégkönyvet tárgyévet követő év január 31. napjáig az önkormányzati 
adóhatóságnál be kell mutatni. Az önkormányzati adóhatóság a bemutatott vendégkönyvet 
záradékolja, a záradékolás időpontját, az éves összesített vendégforgalmi adatokat 
nyilvántartásában rögzíti. 

(5) Amennyiben a szállásadó tevékenységét megszűnteti, aktuálisan vezetett vendégkönyvét 
az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a könyvet 
lezárja, ennek tényét, időpontját nyilvántartásában rögzíti. 

(6) A lezárt vendégkönyveket az abban szereplő adatok alapján megállapítható 
adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie. 

17. §  (1) A vendégkönyv sorai egyedileg számozottak. Minden vendég adatait külön sorban 
kell feltűntetni. 

(2) A vendégkönyvbe a vendég érkezésekor haladéktalanul fel kell jegyezni a vendég nevét, 
valamint az érkezés időpontját. 

(3) A vendégkönyv többi adatát, a (4) bekezdésben meghatározott adatok kivételével, 
legkésőbb az érkezés napján ki kell tölteni. 

(4) A távozás időpontjára, eltöltött vendégéjszakára, idegenforgalmi adó kötelezettségre 
vonatkozó adatokat legkésőbb a távozás napjával ki kell tölteni. 

Bejelentési kötelezettség 

18. § (1) A szállásadó szállásadói tevékenységére vonatkozó engedélyének kiváltását követő 
15 napon belül, de a tényleges tevékenységének megkezdése előtt bejelentkezik az 
önkormányzati adóhatóságnál. 
   (2) A bejelentésnek az adózás rendjéről szóló törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell a 
vendégkönyv őrzésének helyét. 
   (3) A szállásadó bejelentett adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell 
jelentenie. 
 

Jogkövetkezmények 

19. § Az a szállásadó, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, az 
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mulasztási bírsággal sújtható. 

Helyi iparűzési adó 

Az adókötelezettség, az adó alapja 
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 20. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

Az adó mértéke 

21. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 
adóalap 2 %-a. 

(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után: 
a) a helyi adó törvény 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés 

után naptári naponként 5000 forint.  

Adókedvezmény 

22.§ (1) Az Önkormányzat a számított adóból 25 %-os adókedvezményt biztosít azon 
vállalkozóknak, akinek / amelynek számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg 
a 2 millió Ft-ot. 
(2) A 22. § (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás 
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o) (a 
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 
  
(3) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)  bekezdésének 
megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 
céljából teherszállító jármű vásárlására. 
 
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 
módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat 
jelen rendelet 4. számú mellékletét képezi. 
 
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
 
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 
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rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
 
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 
 
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek 
minősül. Az igazolás jelen rendelet 5. számú mellékletét képezi. 
 
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles 
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  
 

Értelmező rendelkezések 

22/A.§ Jelen rendelet alkalmazásában: 
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. 
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 
szerinti vállalkozás. 

Záró rendelkezések 

23.§ (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 7/2010. (III. 25) számú és 16/2008. (IX.4.) számú rendelettel módosított 
24/2007. (XX. 13.) számú rendelete;    

a helyi idegenforgalmi adóról szóló 4/2010. (II. 18.) számú, 25/2008. (XII. 11.) számú, 
27/2006. (XII. 14.) számú és 24/2004. (XII. 9.) számú rendelettel módosított 19/2003. (XII 
10.) számú rendelete; 
a helyi iparűzési adóról szóló 6/2010. (III. 25.) számú rendelettel módosított 23/2007. (XII. 
13.) számú rendelete. 

(3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Cserszegtomaj, 2010. december 20. 
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1. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. 
(XII 21.) számú rendeletéhez 

 
 
 

A vendégkönyv adatai 

A vendégkönyv adatai: 
- sorszám (előrenyomtatva) 
- a vendég által igénybevett szoba, apartman száma 
- a vendég vezeték és utóneve 
- a vendég állampolgársága 
- a vendég születési ideje 
- a vendég lakóhelye 
- a vendég személyazonosító okmányának azonosítója 
- szálláshelyre érkezés dátuma 
- a szálláshelyről távozás dátuma 
- eltöltött vendégéjszakák száma 
- idegenforgalmi adómentesség oka 
- idegenforgalmi adó kötelezettség 
- vendég aláírása 
- adóköteles vendégéjszakák száma, hónap szerinti bontásban 
- adómentes vendégéjszakák száma, hónap szerinti bontásban 
 
 
2. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. 

(XII. 21.) számú rendeletéhez 
 

 
Nyilatkozat 

Alulírott ............................................................................................................... (név, cégnév) 
 székhely: 
 adószám, adóazonosító jel: 
mint a ......................................................... elnevezésű alkalmazás forgalmazója nyilatkozom, 
hogy a .................................................................................................................. (név, cégnév) 
 székhely: 
által használt, .................................................... elnevezésű, .............................. azonosító 
számú alkalmazás megfelel Cserszegtomaj Község Önkormányzatának  21010. (XII.21.) 
rendeletében a vendégkönyv vezetésére vonatkozó szabályoknak. 
 
 
Dátum: 

aláírás 
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3. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010.(XII.21.) 
önkormányzati rendeletéhez 
 

CSERSZEGTOMAJI POLGÁRMSTERI HIVATAL 
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
Telefon: 83/531-915, 531-916 Fax: 83/531-906 

e-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 
___________________________________________________________________________ 
 

NYILATKOZAT 
Alulírott……………………………………..…………………………………………………, 
mint a Cserszegtomaj, ……………………………………………. (hrsz:…………………) 
számú ingatlan 1tulajdonosa/haszonlévezője, stb… (tulajdoni hányad aránya: ……………), 
illetve tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (rokonsági 
fok:………………………) büntetőjogi felelősségen tudatában nyilatkozom, hogy a fenti 
ingatlanban életvitelszerűen lakom, és az ingatlan teljes területe csak saját és a Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozó lakhatásának céljára szolgál, jövedelemszerző tevékenység céljára nem 
használom, nem adom bérbe, székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként nem szolgál. 
 
Nyilatkozatomat Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az helyi 
adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés által meghatározott 
alábbi definició ismertében tettem: „6.§ (2) Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan a 
tulajdonos olyan lakása, ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, 
mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címkénti 
megjelölése – figyelemmel a lakcímnyilvántartás adataira is  – , stb.) rendszeresen, 
legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen az életviteléhez 
szükségesen használ..” 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. tv. 26. § (1) bekezdésében foglaltakat – „A Magyarország területén 
élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles beköltözés vagy kiköltözés 
után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a járási 
hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.”  – megismertem és kötelezettségemnek 
határidőben eleget teszek. 
 
2A lakásban életvitelszerűen élők száma: ……………………/fő 

 

Cserszegtomaj, ……………………………              

                                                                                  Aláírás: ______________________________ 

Név: ________________________________ 

Cím: ________________________________ 

 

 

 

                                                 
1 A megfelelő rész aláhúzandó! 
2 Amennyiben az ingatlanban több személy lakik, személyenként egy Nyilatkozatot kell kitölteni! 
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4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII 21.) 
számú rendeletéhez 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 
� Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

� Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  
 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.3 

                                                 
3
 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 

jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 

szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 

vállalkozások között. 
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4
 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 

5
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

6
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások4 

Sor-
szá
m 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 

 

A támogatást 
ellenszolgáltatá

s fejében 
végzett közúti 
kereske-delmi 

árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma5 

Odaítélé
s 

dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalm

a6 

Forin
t 

Eur
ó Forint Euró 
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az 
alábbiakról nyilatkozom.7 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható 
költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, 
amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek 
elbírálása folyamatban van). 

                                                 
7
 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett 

vállalkozások tekintetében nem. 
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8
 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 

9
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 

10
 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés 

napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-
szá
m 

Támogatá
s 

jogalapja 
(uniós 
állami 

támogatás
i szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásána

k dátuma8 

Odaítélés 
dátuma 

Azonos 
elszámolható 

költségek teljes 
összege 

jelentértéken 

Azonos 
kockázatfinanszír

o-zási célú 
intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalm

a / azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalm

a9 

Maximális 
támogatási 

intezitás 
(%) vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Eur
ó10 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott 
adatok helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése11 közötti 
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő 
más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul 
– még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást 
nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 
 
Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az 
időpont általában a szerződés kelte. 
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Útmutató 
 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet12 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként 
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás 
fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget13, 
figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra14 is.  

• Mi a bruttó támogatástartalom? 
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában 

érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta 
alkalmazásával. 

• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és 
ugyanazon vállalkozásnak? 

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével 
rendelkezik, vagy 

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét 
jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy 

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés 
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy 

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött 
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét 

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy 
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy 
és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. 

• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás 
szabályait? 

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, 
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor. 

o  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély 
összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód 
támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést 
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű 
marad. 

                                                 
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
13 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
14 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon 
vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély 
összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes 
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 
vállalkozások között. 

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e 
az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére 
nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és 
ugyanazon vállalkozásnak minősülnek. 

Halmozódás: 

• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. 
o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszegig halmozható. 
 

o Például:  
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző 
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró 
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az 
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás 
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) 
is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós 
értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.  

 
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 
2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott 
közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.  
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• Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi 
körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek 
tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati 
és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) 
megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 
rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható. 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek 
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott 
devizaárfolyam alkalmazandó15. 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és 
a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A 
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 
munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
 
 
 

                                                 
15 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján. 
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5. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII 21.) 
számú rendeletéhez 

 

Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a 
… mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: 
… bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak 
megfelelő forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, … 

 
…………………………………………………………..   
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  

 



                              sz. napirendi pont 
 

 
Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 

8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr. Milus Lajos  
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. január 20-i ülésére. 

 
 
 
Tárgy: Bérleti–Üzemeltetési Szerződés közcélú szennyvízelvezető rendszer és  
             és szennyvíztisztító telep működtetésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonában lévő szennyvízelvezető vízi 
közmű rendszer üzemeltetésére kötött szerződés üzemeltetési időszaka 2014 június 1. 
napjával lejárt. 
A szerződés lejártát követően az önkormányzat megbízásával a DRV ZRT, mint a régió vízi 
közmű szolgáltatója a szerződéses feladatok ellátása mellett előkészítette az új vízi közmű 
törvénynek megfelelő üzemeltetési szerződés megkötését. Az előzetes egyeztetések és 
felhatalmazás szerint a teljes hálózat vonatkozásában 50% feletti tulajdonjoggal rendelkező 
Magyar Állam nevében a vagyon felügyeletéért felelős miniszter ezen feladatának ellátásával 
megbízott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kötötte volna meg a szerződést. 
A folyamat meghiúsult, A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a DRV ZRT-t  
6605/2015. számú határozatában a   Önkormányzat tulajdonában lévő, a Magyar Állam 
tulajdonához kapcsolódó víziközmű-rendszer esetében a Társaság ideiglenes működési 
engedélyét 2016. december 31. napjáig meghosszabbította. A Hivatal felhívta a Társaságot 
arra, hogy az érintett víziközmű-rendszer tekintetében a 1839/2013. számú határozattal 
jóváhagyott felzárkózási tervet legkésőbb 2016. december 31-éig teljesítse, valamint a fenti 
határozat közlésétől számított 30 napon belül gondoskodjon az üzemeltetési jogviszony 
rendezéséről, és annak megtörténtéről a Hivatalt az üzemeltetési szerződések megküldésével 
az ezt követő 5 napon belül értesítse. 
A DRV ZRT sürgősséggel megküldte Önkormányzatunknak az általa összeállított , bérleti-
üzemeltetési szerződést és  kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a Hivatal által szabott rövid 
határidőre, valamint az ellátás biztonság fenntartására való tekintettel a szerződés 
elfogadásához szükséges képviselő-testületi határozatot  - a tartalmát megismerve- meghozni, 
majd a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásáról legkésőbb 2016. január 31-ig gondoskodni 
szíveskedjen. 
  
 
Melléklet:  - Bérleti–Üzemeltetési Szerződés közcélú szennyvízelvezető rendszer   
                     és szennyvíztisztító telep működtetésére 



HATÁROZAT JAVASLAT 

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére Bérleti–
Üzemeltetési Szerződés egyeztetésére, annak megkötésére, aláírására és az ezzel kapcsolatos, 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő : 2016. január 31.  

Felelős: Bartha Gábor polgármester 

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Bartha Gábor 
                                                                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Készítette: Simon Aladár  községgazda 
 



DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZM Ű ZRT. 
        8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7.  

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I  S Z E R Z Ő D É S  
közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére 
 
 
 
amely létrejött egyrészről Cserszegtomaj Község Önkormányzata (8372 Cserszegtomaj, 
Dr. Bakonyi Károly u. 1., adószám: 15734415-2-20, törzskönyvi nyilvántartás száma: 734411  
mint az ellátásért felelős Üzemeltetésbe adó - a továbbiakban: Üzemeltetésbe adó -, 
másrészről a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. adószám: 
11226002-2-14, cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet - 
a továbbiakban: Üzemeltető - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

Preambulum 
 

A Felek rögzítik, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.) alapján alapfeladatainak körében köteles gondoskodni a 
szennyvízelvezetésről és szennyvíztisztításról. Az Üzemeltetésbe adó ezen kötelezettségének 
ellátása céljából, a tulajdonában lévő közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító 
telep üzemeltetésének jogát jelen szerződés keretében átengedi az Üzemeltető részére. 
 
A szerződő Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető a Vksztv. 16. § (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel, illetve megállapítják, hogy az Üzemeltetésbe adó tulajdonát képezi a Kaposvári 
Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. 14-10-300050 cégjegyzékszámon bejegyzett 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által kibocsátott, 1 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, 
A 000000822590-000000822590 sorszámú nyomdai úton előállított törzsrészvény, melyekre 
tekintettel a Felek a jelen Bérleti-üzemeltetési szerződést a Vksztv. 29. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, pályázati eljárás lefolytatása nélkül kötik meg. 
 

1. A Bérleti-üzemeltetési szerződés tárgya: 

Cserszegtomaj Község közigazgatási területén kiépített, illetve az önkormányzat 
tulajdonában lévő, valamint a későbbiek során létrejövő és tulajdonába kerülő közcélú 
szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep – a továbbiakban víziközmű-
rendszer - teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése. A víziközmű-rendszer 
elemeit és értékét részletesen a bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú mellékleteként 
csatolt vagyonértékelés tartalmazza. 
  

Jelen szerződés Cserszegtomaj Község területén, illetve azon kívül az Önkormányzat 
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére kizárólagos jogot biztosít az 
Üzemeltető részére. Az Üzemeltető feladatait, valamint a szolgáltatással szemben 
támasztott követelményeket, továbbá az Üzemeltetésbe adó feladatait - egyebek mellett 
– a jelen szerződés határozza meg. 

 

2. Az üzemeltetési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet kötelezettségei: 

Megjegyzés [PC1]: 10db 10.000 Ft  



- 2 - 
 

2.1. Az Üzemeltető feladata a szerződés tárgyát képező közcélú víziközmű-rendszer teljes 
körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése a mindenkori jogszabályi előírásoknak és a 
vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően (kivételt képez a minőségi 
teljesítőképesség, melyet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendeletben szabályoznak). 

 
2.2. Az Üzemeltető a mindenkor elvárható vízminőséggel köteles a tisztított szennyvizet 

kibocsátani a befogadóba. Elvárt szennyvízminőség (vízminőségi megfelelés) - az adott 
víziközmű(rész) próbaüzeme során az igazoltan elért, és a próbaüzemi zárójelentésben 
dokumentált, valamint az ez alapján kiállított vízjogi üzemeltetési engedélyben is 
rögzített vízminőségi (és vízmennyiségi) teljesítőképesség. 
 
Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítettekhez képest dokumentált 
mérési adatokkal bizonyítottan, kedvezőtlen irányba változott a kezelendő, nyers 
(szenny)víz minősége és/vagy mennyisége, illetve szigorodtak a tisztított szennyvízzel 
szemben támasztott hatósági minőségi előírások, úgy az illetékes egészségügyi, 
környezetvédelmi és vízügyi hatóságok felé - a vízminőségi megfelelőség folyamatos 
fenntartása érdekében - történt adminisztratív intézkedések megtétele után, a szükséges 
műszaki beavatkozások megvalósulásáig, az adott víziközműtől maximálisan elvárható 
vízminőségi (és vízmennyiségi) teljesítőképességgel jogosult a tisztított szennyvizet 
kibocsátani. 
 
Az elvárt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott megfelelő 
vízminőségi teljesítőképesség közötti különbség esetében, annak felszámolásában az 
Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető javaslata alapján köteles eljárni, illetve az 
Üzemeltetésbe adó köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő vízminőség és 
vízmennyiség biztosításához szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciókat elvégezni  
Amennyiben az Üzemeltetésbe adó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az 
Üzemeltető az üzembiztonság érdekében jogosult a szükséges fejlesztéseket és 
rekonstrukciókat elvégezni és az ebből származó többletköltségeket az Üzemeltetésbe 
adóra áthárítani. 
 
Az Üzemeltető a Használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendeletnek megfelelő ütemterv 
szerinti gyakorisággal köteles minőségi vizsgálatokat végezni, a mért adatokat 
kiértékelni, és köteles állandó minőségi kontroll alatt tartani a csatornamű rendszereket, 
szükséges esetben beavatkozásokkal visszaállítani a megfelelő minőségi 
teljesítőképességet. 
 

2.3. Az alaptevékenységek környezeti teljesítőképességén túl a környezetvédelmi előírások 
folyamatos betartása az Üzemeltető feladata. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésbe 
vett vagyontárgyak környezetvédelmi megfelelőségéről tájékoztatni az Üzemeltetésbe 
adót, illetve nem megfelelőség észlelése esetén tájékoztatni a szükséges beruházásokról, 
felújításokról valamint rekonstrukciókról. Amennyiben a tájékoztatás nem történik meg, 
úgy az Üzemeltető felel mindazon károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások 
megszegéséből erednek. Ugyancsak az Üzemeltető viseli az ezzel kapcsolatos 
szankciókat.  
Amennyiben az Üzemeltetésbe adó az előzetes tájékoztatások ellenére a szükséges 
intézkedéseket a környezetvédelmi megfelelőség érdekében nem tette meg, 
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Üzemeltetésbe adó viseli az Üzemeltetőnél illetve harmadik személynél keletkezett kárt 
és költségeket. 

 
2.4. Az Üzemeltető köteles a területen keletkező és a szennyvízközműbe bekötött módon 

bevezetett szennyvíz mennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre 
álló tisztító kapacitásnak megfelelően. Köteles – a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően – a tisztított szennyvizet elhelyezni, a keletkezett szennyvíziszap kezelését 
és elhelyezését biztosítani.  

 
2.5. Az Üzemeltető a laboratóriuma által mért adatok feldolgozását és kiértékelését köteles 

az Üzemeltetésbe adó részére – igény szerint – rendelkezésre bocsátani. 
 
2.6. Az Üzemeltető köteles a folyamatos szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás – 

58/2013.(II.27.) Korm. rendelet szerinti – műszaki, technikai és személyi feltételeit 
biztosítani. Köteles hibaelhárító személyzetet biztosítani, éjjel-nappal működő ügyeleti 
szolgálatot szervezni, a meghibásodások kijavítását mielőbb elvégezni. Az Üzemeltető 
feladatát képezi a hibaelhárítás műszaki feltételeinek mindenkori jogszabályi előírások 
szerinti biztosítása, a fogyasztókkal való folyamatos, előírás szerinti kapcsolattartás 
feltételeinek biztosítása. 

 
2.7. Az Üzemeltetésbe adó és az Üzemeltető együttműködve törekszik a csapadékvíz és a 

talajvíz szennyvízcsatorna-hálózatba történő bejutásának megakadályozására. A 
szennyvízcsatornába kerülő csapadékvíz, talajvíz az elvezetés költségeit növeli, amely a 
szolgáltatási díjban megjelenik. Az elválasztó rendszerű csapadékvíz-, talajvíz-elvezetés 
megoldása az Üzemeltetésbe adó feladata.  

 
2.8. Az Üzemeltető feladata a csatornaszennyezés felderítése és a csatornabírság 

kiszabásának kezdeményezése.  
 
2.9. Az Üzemeltető feladata az üzemzavarok - különösen, ha azok környezetszennyezéssel 

járnak – azonnali jelzése az Üzemeltetésbe adó részére. 
 
2.10. A szennyvízelvezető hálózatba csak olyan összetételű szennyvíz vezethető be, amely a 

külön jogszabályokban előírtaknak megfelel, valamint az ott dolgozók testi épségét, 
egészségét nem veszélyezteti, továbbá a szennyvízelvezető- és tisztítómű állagát nem 
károsítja, berendezéseinek rendeltetésszerű működését nem akadályozza. 

 
2.11. Az Üzemeltető feladata a mindenkor hatályos Üzletszabályzata szerint a vízmérők 

leolvasása és a leolvasott vízfogyasztási értékek alapján a szennyvízelvezetési és -
tisztítási szolgáltatási díjak kiszámlázása és beszedése. 

 
2.12. Az adatszolgáltatás és az információáramlás mindenkori biztosítása érdekében az 

Üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő adatokról a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint nyilvántartást vezetni és azzal kapcsolatban adatszolgáltatást 
nyújtani az alábbi körben: 

 

� Szolgáltatással kapcsolatos káresemények 

� Energia-fogyasztás, 
� Költségadatok, 
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� Számlanyilvántartás, 

� Szennyvízhálózat, telephelyek és ingatlanok térképi nyilvántartása, 

� Bekötési ívek, szolgáltatási szerződések, 
� Szennyvízhálózat geodéziai szakági terveinek vonatkozó jogszabályi 

előírások szerinti vezetése, nyilvántartása, 

� Szennyvízhálózattal rendelkező utcák hálózatba be nem kötött 
felhasználóinak éves fogyasztási adatai a környezetterhelési díjakról szóló 
2003. évi LXXXIX törvényben szereplőknek megfelelően, 

� Statisztikai adatszolgáltatás körébe tartozó egyéb adatok. 
 
Az Üzemeltető kijelenti, hogy az Üzletszabályzata hozzáférhető a www.drv.hu 
internetes oldalon, valamint az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodáiban és az Üzemeltető 
által működtetett Információs Pontokon.  
 

2.13 Az Üzemeltető egyéb kötelezettségei:    

� Védőterületek ellenőrzése, 

� Energiafelhasználás folyamatos nyilvántartása, üzemnapló vezetése, 

� Szivattyúk karbantartása, 

� Elektromos és irányítástechnikai berendezések karbantartása,  

� Csatlakozási kérelmek esetén azok egyedi felülvizsgálata a csatlakozás 
konkrét műszaki feltételének meghatározása (közműnyilatkozat- és 
hozzájárulás), 

� Szennyvízhálózat, átemelőtelepek, valamint az ipari szennyvízkibocsátók 
rendszeres ellenőrzése, az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedések 
megtétele, 

� Átemelőtelepek rendszeres felülvizsgálata, 

� Az ellátásért felelős (Üzemeltetésbe adó) beruházásában megvalósuló új 
szennyvízhálózati szakaszok kivitelezésének üzembe helyezés előtti, térítés 
ellenében való ipari kamerás vizsgálatára.  

� Az Üzemeltetésbe adó által végzett fejlesztési (bővítési) beruházások során az 
Üzemeltető – az üzletszabályzatában és árnyilvántartásában 
meghatározottaknak megfelelően, térítés ellenében – köteles műszaki 
felügyeletet gyakorolni. 

 
 

3. Az Üzemeltető tevékenységének ellátásához szükséges önkormányzati 
törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak átadása, ehhez kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek:     

3.1. Az Üzemeltetésbe adó ezen szerződés aláírásával egyidejűleg az Üzemeltető 
rendelkezésére bocsátja az üzemeltetés tárgyát képező vagyontárgyak jogszabályi 
előírásoknak megfelelő vagyonértékelését amely a jelen szerződés 1. számú mellékletét 
képezi. Mivel az Üzemeltető a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően is ellátta a 
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település víziközműveinek üzemeltetését, ezért a jelen szerződés hatálybalépésekor 
külön birtokba adási eljárás nem kerül lefolytatásra. Az Üzemeltető az üzemeltetés 
tárgyát képző vagyontárgyakat, teljes körűen, folyamatosan és szakszerűen köteles 
tovább üzemeltetni. Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak átadás-átvételi 
(állapotrögzítő) jegyzőkönyvét a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A 
jelen szerződés hatálya módosítás nélkül is kiterjed az üzemeltetett víziközmű-
vagyonban a jövőben bekövetkezett változások nyomán létrejövő, vagy módosuló 
vagyonelemekre is.  

 
3.2. Az Üzemeltető kizárólagosan jogosult a víziközmű-rendszer részét képező, a 

törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. 
Az ellátás biztonsága, és a közegészségügyi előírások fokozott betartása érdekében 
minden olyan tevékenység esetén, mely érinti az Üzemeltető használatába átadott 
létesítmények és berendezések biztonságos működtetését, az Üzemeltető előzetes 
hozzájárulása szükséges. Az Üzemeltetésbe adó szavatolja, hogy harmadik személynek 
nincsen olyan joga a jelen szerződés tárgyát képező – az önkormányzati törzsvagyonba 
tartozó – vagyontárgyakon, ami az Üzemeltető jelen pontban rögzített jogait korlátozná 
vagy ellehetetlenítené.   
 

3.3. Az Üzemeltető új szennyvízbekötés csak az Üzemeltetésbe adó írásos engedélye 
(leigazolt bekötési megrendelő) mellett valósít meg.  

 
3.4. Az Üzemeltető az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra vonatkozó 

használati jogát, valamint az üzemeltetői tevékenység gyakorlásának jogát nem 
idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.  

Az Üzemeltető az üzemeltetés körébe tartozó részfeladatok ellátásához 3. személyt 
vehet igénybe. Az Üzemeltető a 3. személy szolgáltatását kizárólag a Vksztv. 45. §-a és 
az 58/2013. (II.27.) számú Korm. rendelet kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő mértékben és módon veszi igénybe. 
 

3.5. A zavartalan üzemeltetéshez szükséges szolgalmi jogok rendezése az Üzemeltetésbe 
adó feladatát képezi. 

 
3.6. Az Üzemeltető az átvett vagyontárgyakat – jó gazda gondosságával – 

rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megóvni. 
 

3.7. Az Üzemeltető esetleges felszámolása esetén az átadott önkormányzati törzsvagyonhoz 
tartozó vagyontárgyak hitelezői követelések fedezetéül nem szolgálhatnak. 

 
3.8. Az Üzemeltető ezen szerződés megszűnése esetén a mindkét fél által aláírással 

hitelesített hatályos vagyonleltár szerinti vagyontárgyakat köteles az Üzemeltetésbe adó 
részére visszaszolgáltatni. 

 
3.9. A szerződés megszűnésén kívüli esetekben a szolgáltatásban feleslegessé váló 

vagyontárgyak visszaadását az Üzemeltető kezdeményezheti. Az Üzemeltetésbe adó az 
erre vonatkozó megkeresés tudomására jutásától számított 30 napon belül köteles az 
érintett vagyontárgyak visszavételére. A feleslegessé vált vagyontárgyak visszaadása a 
hatályos jogszabályok és műszaki előírások betartásával történik. 
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4. Az Üzemeltetésbe adó kötelezettségei: 

4.1. Az Üzemeltetésbe adó a jelen szerződés alapján, annak 1. számú mellékletében felsorolt 
vagyontárgyakat az Üzemeltetőnek üzemeltetésre rendelkezésre bocsátja, annak 
fejében, hogy az Üzemeltető tartozik azokat a jelen szerződés feltételei szerint 
üzemeltetni.  

 
4.2. Az Önkormányzat a 1. számú melléklet szerint rendelkezésre bocsátásra kerülő 

vagyontárgyakon túl, a jelen szerződés időtartama alatt átadandó egyéb vagyontárgyakat 
a vonatkozó előírásoknak megfelelő állapotban tartozik átadni az Üzemeltetőnek. Az 
átadásokról a Felek kiegészítő átadási jegyzőkönyvet készítenek. 

 
4.3. Az Üzemeltetésbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy az egységes nyilvántartás 

érdekében a saját fejlesztési forrásából végrehajtott vállalkozási munkákhoz a geodéziai 
beméréseket az Üzemeltető szakmai előírásainak megfelelően végezteti el. 

 
4.4. A víziközművek kapacitásának – az Üzemeltetői hozzájárulás hiányából származó - 

nem megfelelő fejlesztéséből (bővítéséből) eredő – az Üzemeltetőt vagy harmadik 
személyt közvetlenül terhelő – károkért, az Üzemeltetésbe adó köteles helytállni.  

 
4.5. Az Üzemeltetésbe adó folyamatos betekintési lehetőséget biztosít az általa vezetett 

aktuális közművagyon-nyilvántartási rendszerbe az Üzemeltető számára. 
 
4.6. Az Üzemeltetésbe adó a jelen szerződés aláírásával minden – korábban még át nem 

adott -, a szerződés tárgyát képező szennyvízközmű-hálózattal összefüggő tervet, adatot, 
nyilvántartást, kimutatást, egyéb adatbázist átad az Üzemeltető számára és mindent 
megtesz azért, hogy az esetleg harmadik személy birtokában levő, a hálózattal 
összefüggő adatokat megszerezze, és azokat átadja az Üzemeltetőnek.  

 
Az Üzemeltetésbe adó átíratja az Üzemeltető – mint használó - nevére az 
üzemeltetéshez szükséges energiavételezési helyeket (villamos energia, földgáz), 
valamint átadja a meglévő, ezzel kapcsolatos szerződések másolatait. 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a 
biztonságos és hatékony működtetéshez az Üzemeltetésbe adó által szolgáltatott adatok 
nem elegendőek - az Üzemeltetésbe adó tájékoztatása mellett - az Üzemeltetésbe adó 
költségére az adatbázist kiépíti. 

 

5. A szolgáltatás kizárólagossága: 

5.1. A szerződés hatálya alatt az Üzemeltető kizárólagos jogot élvez a szennyvízelvezetés és 
-tisztítás közszolgáltatásként való ellátására Cserszegtomaj Község közigazgatási 
területén, illetőleg azon kívül kiépített, az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú 
szennyvízelvezetési rendszeren és szennyvíztisztító telepen. 

 
5.2. A Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában az Üzemeltető tevékenysége kiterjed 

továbbá azon területekre is, amelyeken szennyvízközmű a későbbiekben – jelen 
szerződés hatálya alatt – megvalósul. 

 

Megjegyzés [PC11]: Kihagyni a 
szerződésből! 



- 7 - 
 

5.3. Az Üzemeltetőnek kizárólagos joga van és egyben kötelezettsége is a közutakon, 
közterületeken, azok alatt és felett, valamint az azokhoz tartozó területeken a 
szolgáltatáshoz szükséges, az Üzemeltetésbe adó által átadott vagy adandó tárgyi 
eszközöket karbantartani. Erről a közút, közterület kezelőjét előzetesen köteles 
értesíteni. 

 
5.4. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzéséhez az Üzemeltető az 

Üzemeltetésbe adó tulajdonában lévő közterület használata után nem köteles díjat 
fizetni, továbbá a gépjárművek parkolására biztosított közterületi részeket 
térítésmentesen használhatja a munkavégzés időtartama alatt. 

 
5.5. Az Üzemeltetésbe adó, mint a közterület tulajdonosa a közterület használatához 

szükséges engedélyt  díjmentesen, hibaelhárítás esetén azonnali hatállyal köteles kiadni. 
 

5.6. Az Üzemeltetésbe adó nem jogosult megtagadni a közterület burkolatának 
felbontásához szükséges hozzájárulás kiadását, amennyiben arra az Üzemeltető a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  törvény és jelen szerződés szerinti 
jogainak gyakorlása érdekében kerül sor. 

 
5.7. Amennyiben a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység elvégzéséhez a  

közterület burkolatának felbontása válik szükségessé, az Üzemeltető a tevékenység 
elvégzéséhez szükséges bontás felületén és annak további 0,5 méteres környezetében 
köteles a burkolatot – az eredeti rétegrend szerint- helyreállítani. 

 

6. Harmadik személyekkel szemben terhelő kártalanítási, térítési és egyéb 
kötelezettségek: 

6.1. Jelen szerződés aláírását megelőzően harmadik személyekkel szemben fennálló 
kártalanítási, térítési és egyéb kötelezettségeiért az Üzemeltetésbe adó köteles teljes 
mértékben helytállni. Az Üzemeltetésbe adó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor 
ilyen kötelezettségek nem terhelik. 

 
6.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető – a működési körében –  a 

bérleti-üzemeltetési szerződés teljesítése során a harmadik személynek okozott károkat 
az Üzemeltető mindenkori felelősségbiztosítása alapján a polgári jog szabályai szerint 
téríti meg. 

 
6.3. Az Üzemeltetésbe adó az átadott vagyont elemi csapás ellen biztosítja. A biztosítási 

káresemény esetén kapott kártérítést a helyreállításra, pótlásra köteles fordítani. 
 

7. Közművekkel összefüggő munkálatokra vonatkozó szabályok: 

7.1. Az Üzemeltető az önkormányzati vagyontárgyak folyamatos, zavartalan, biztonságos 
üzemelését szolgáló fenntartási és hibaelhárítási munkákat (melyek nem tartoznak 
beruházás felújítás pótlás kategóriába) saját költségén köteles elvégezni. 

 
7.2. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházások, 

értéknövelő felújítások, fejlesztési munkák és rekonstrukciók finanszírozása az 
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Üzemeltetésbe adó feladata, a szükséges pénzügyi forrás biztosításának 
kötelezettségével. Ezen feladatok finanszírozásának elsődleges forrása a használati díj. 

 
Amennyiben a folyamatos közszolgáltatáshoz szükséges beruházások, felújítások, 
fejlesztések, és rekonstrukciók forrásigénye meghaladja a használati díjat, a fejlesztés 
finanszírozásáról az Üzemeltetésbe adó egyéb forrásai terhére gondoskodik. 
Amennyiben az Üzemeltetésbe adó nem tudja a szükséges pénzügyi forrást biztosítani, 
Felek kötelesek megállapodni az elszámolás módjáról, idejéről.  enni a szerződésből, 
helyette: 

 
Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető finanszírozási körébe tartozó 
fenntartási- /karbantartási/ és az Üzemeltetésbe adó finanszírozási körébe tartozó 
beruházási és felújítási munkák elhatárolása elsősorban a DRV Zrt. mindenkor hatályos 
szakmai segédlete, másodsorban a Számviteli törvény rendelkezései alapján történik. Az 
elhatárolás alapját képező, A tárgyi eszköz fenntartási és felújítási tevékenység 
megnevezésű szakmai segédlet a DRV Zrt. honlapon (www.drv.hu) található. Az 
Üzemeltetésbe adó nyilatkozik, hogy A tárgyi eszköz fenntartási és felújítási 
tevékenység megnevezésű szakmai segédlet tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit 
jelen szerződéses viszony tekintetében elfogadja. 

 
A szakmai segédletben meghatározottaktól eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor 
hatályos Számviteli törvény az irányadó. 

 
7.3. Az önkormányzati víziközmű vagyontárgyak kapacitásbővítésének, új, korszerűbb 

technológiák létesítésének, nyomvonalas létesítmények építésének finanszírozása 
elsősorban önkormányzati saját forrásból, illetve pályázati forrásokból egyaránt 
megvalósítható. Az Üzemeltető a fejlesztések megvalósításához elsősorban szakmai 
segítséget nyújt. 

 
7.4. Az Üzemeltetésbe adó a megrendelője (beruházója) minden, a jelen szerződés tárgyát 

képező szolgáltatással összefüggő, valamely tárgyi eszközt (közművet) érintő fejlesztési 
és bővítési munkának. 

+ 
  
 

 
7.5. A jelen szerződés hatálya alá tartozó, a szennyvízelvezetéssel és –tisztítással 

kapcsolatos szolgáltatás fejlesztését célzó beruházás és felújítás megvalósítása során a 
Felek mind a tervezés, mind a megvalósítás során kötelezik magukat az 
együttműködésre. A beruházás és felújítás során a műszaki ellenőr kijelölése az 
Üzemeltető javaslatának figyelembe vételével történhet Amennyiben a kivitelezés során 
az Üzemeltető olyan hibát vagy hiányosságot tapasztal, mely a szolgáltatás biztonságát 
veszélyezteti, azt haladéktalanul jelzi az Üzemeltetésbe adó felé, amennyiben az 
Üzemeltetésbe adó a hiányosságot nem szünteti meg, akkor az Üzemeltető az 
üzemeltetést megtagadhatja. 

 
7.6. Az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó tulajdonát képező és a tulajdonába kerülő 

eszközökön a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő beruházási tevékenységet a két fél 
írásos megállapodása esetén, az abban megjelölt feltételeknek megfelelően végezhet. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell a beruházással kapcsolatos elszámolási, 

Megjegyzés [PC12]: Kivenni a 
szerződésből, helyette: Üzemeltetésbe 
adóval történt előzetes egyeztetést követően 
megállapodnak azok végrehajtásáról. 
 
 

Megjegyzés [PC13]: helyette: 
valamennyi 

Megjegyzés [PC14]: kiegészül: 
Üzemeltetésbe adó megrendelő hiányában 
nem fizeti ki a közművet érintő tárgyi 
eszközt fejlesztési bővítési munkát. 

Megjegyzés [PC15]: folytatás:amelyet 
köteles előelőzetesen egyeztetni az 
Üzemeltetésbe adóval. 
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nyilvántartási feladatokat, valamint a tulajdonviszonyokról való rendelkezéseket. Az így 
megkötött megállapodások jelen szerződés mellékletét képezik. 

 
7.7. Amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelékezésre megfelelő számú 

tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor…), vagy a 
meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor az 
Üzemeltető tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi, Üzemeltetésbe adó a beszerzés és 
a munkálatok költségeit megtéríti az Üzemeltető részére. 

 
7.8. Az Üzemeltető a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésében az Üzemeltetésbe adó 

kérésére közreműködik..  
 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása érdekében 
együttműködnek, és egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. A Vksztv 11.§ (4)-
nak megfelelően a véleményező fél írásbeli elfogadó nyilatkozata alapján, a Gördülő 
Fejlesztési Terv elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Terv 
átvételének napjától számított 30 naptári napon belül a véleményező fél nem hoz 
döntést a Gördülő Fejlesztési Terv tárgyában, úgy az elkészített Gördülő Fejlesztési 
Terv a másik fél által elfogadottnak minősül.  

 
7.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által jelzett, de az Üzemeltetésbe adó 

érdekkörében felmerülő okból elmaradt beruházások következményeiért az 
Üzemeltetésbe adó mentesíti az Üzemeltetőt a harmadik személyekkel szemben 
fennálló minden felelősség alól (különös tekintettel az olyan beruházásokra, amelyek 
elmaradása hatósági bírsággal vagy harmadik személy részére kártérítéssel jár). 

+ 
 

Amennyiben az Üzemeltetésbe adó a Gördülő Fejlesztési Tervet az Üzemeltető által 
javasolt tartalomhoz képest változtatásokkal fogadja el, abban az esetben teljes 
felelősséget vállal minden ebből eredő kárért, kiadásért, egyéb többletköltségért, amely 
az Üzemeltetőnél felmerül. Ekkor az Üzemeltető a tárgyévet megelőző év szeptember 
1-ig megküldi az Üzemeltetésbe adónak a Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozóan a 
véleményeltérését, amelyet az Üzemeltetésbe adó köteles a Gördülő Fejlesztési Terv 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 
történő benyújtása során mellékletként becsatolni. 

 
7.10. Felek megállapodnak abban, hogy az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő 

beruházások, valamint az Üzemeltetésbe adó által végzett víziközmű-fejlesztések 
lebonyolításában az Üzemeltető, mint szakmai szervezet, az Üzemeltetésbe adóval 
együttműködve köteles részt venni. Az Üzemeltető lebonyolításában végzett 
beruházásokhoz felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell felelniük a közüzemi 
közszolgáltatás ellátását szolgáló vagyon üzemeltetési körében már meglévő 
legkorszerűbb anyagok és eszközök színvonalának.  

 
7.11. A kiviteli munkák műszaki, szakmai ellenőrzését a fenti eljárásrend szerint  

az Üzemeltető végezteti a hatályos jogszabályok betartásával. Az ellenőrzés része a 
beruházási és felújítási munkának. A munkálatokat a műszaki ellenőr folyamatosan 
ellenőrzi, továbbá a műszaki ellenőrt a mindenkor kamarai díj nyilvántartás szerinti  
díjazás és gépkocsi költségtérítés illeti meg. 
 

Megjegyzés [PC16]: Kivenni a 
szerződésből, helyette: előzetes egyeztetést 
követően  az Üzemetetésbe adónál a 
Gördülő fejlesztési Terv alapján, az éves 
használati díj mértékéig. 
 

Megjegyzés [PC17]: Kivenni a 
szerződésből! 

Megjegyzés [PC18]: kiegészül:Az 
Üzemeltető e pontban foglaltak tekintetében 
köteles előzetesen egyeztetni az 
Üzemeltetésbe adóval. 

Megjegyzés [PC19]: helyette : A 
gördülő Fejlesztési Terv munkáinak 
 

Megjegyzés [PC20]: Üzemeltetésbe 
adóval történő előzetes egyeztetést 
követően 

Megjegyzés [PC21]:  helyette: 
független 
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7.12. A Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges forrás biztosítása 

az Üzemeltetésbe adó kötelezettsége. A Gördülő Fejlesztési Terv teljesítését a Hivatal 
ellenőrzi. Amennyiben az Üzemeltetésbe adó a tárgyévben nem teljesíti a Gördülő 
Fejlesztési Tervben foglaltakat, felelősséget vállal az Üzemeltető felé minden, ebből 
eredő kárért, kiadásért, egyéb többletköltségért, amely az Üzemeltetőnél felmerül. 

 
Az Üzemeltetésbe adó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó által 
véleményezett Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő munkálatokat külön megrendelés 
nélkül is elvégezheti az Üzemeltetésbe adó tájékoztatása mellett. Az így elvégzett 
munkák ellenértékét Üzemeltetésbe adó a Vksztv. 30 § alapján köteles megfizetni. 
 
Abban az esetben, ha a tárgyévben a Felek által a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése 
során előre nem látott, a víziközmű-vagyont érintő rendkívüli beruházási és felújítási 
munkák elvégzése válik szükségessé, erről az Üzemeltető írásban értesíti az 
Üzemeltetésbe adót. Felek megállapodnak abban, hogy ha rendkívüli beruházási ls 
felújítási munkák elvégzése válik szükségessé, akkor az 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 
94/D.  §. (4) pontja szerint járnak el és az előbbi rendelettel összhangban az Üzemeltető 
az Üzemeltetésbe adó költségén elvégzi a rendkívüli beruházási munkát.  
 
A Vksztv. 30. §-a alapján az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó megrendelése, 
jóváhagyása, engedélye, stb. hiányában is köteles elvégezni a biztonságos, zavartalan és 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működéshez szükséges beruházási, felújítási, 
és pótlási beavatkozásokat, amelyek finanszírozása az Üzemeltetésbe adó 
kötelezettsége. Üzemeltető a megkezdett beruházási, felújítási és pótlási 
beavatkozásokról Üzemeltetésbe adót előzetesen értesíti. Ennek keretében az 
Üzemeltető jogosult a tárgyi közművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges – az 
Üzemeltetésbe adó külön megrendelése, jóváhagyása, engedélye, stb. nélkül is 
teljesítendő – beruházási, felújítási és pótlási munkák elvégzését követően a beruházási, 
felújítási és pótlási munkák ellenértékét a használati díjba beszámítani,  azzal 
elszámolni. Az Üzemeltetésbe adó köteles az elvégzett beruházási, felújítási, és pótlási 
munkákat 10 munkanapon belül írásban igazolni. Felek kifejezetten megállapodnak 
abban, hogy amennyiben Üzemeltetésbe adó a fent hivatkozott beruházási, felújítási és 
pótlási munkák készre jelentését követő 10 munkanapon belül nem adja ki a 
teljesítésigazolást az Üzemeltetőnek, a teljesítés automatikusan elfogadottnak minősül 
és az Üzemeltető jogosult kiállítani a számlát az elkészült munkáról. 

 
7.13. A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltetésbe adó, minden év május 30-ig 

levélben tájékoztatást ad az üzemeltető részére, a tárgyévet követő 15 évre tervezett 
víziközműveket érintő beruházásairól. (útfelújítások, csapadékvíz elvezető rendszer 
rekonstrukciók, stb.) 

 
7.14.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv eljárási díjának 

ügyében a mindenkor hatályos MEKH díj rendelet (1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet) 
szerint járnak el. 

 

8. Szavatossági jogok és kötelezettségek 

8.1. Az Üzemeltetésbe adó szavatolja, hogy a 1. sz. mellékletben felsorolt vagyontárgyak az 
önkormányzat törzsvagyonának részét képezik, illetve az átadott víziközmű 

Megjegyzés [PC22]: helyette: Magyar 
Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) 

Megjegyzés [PC23]: helyette: 
Üzemeltető a Gördülő Fejlesztési Tevben 
szereplő munkákat az Üzemeltetésbe  
adóval történt előzetes egyeztetést követően 
végezheti el. Az így elvégzett munka 
ellenértékét Üzemeltetésbe adó megtéríti. 

Megjegyzés [PC24]: helyette: és 

Megjegyzés [PC25]: kiegészül:előzetes 
egyeztetést követően 

Megjegyzés [PC26]: helyette:amelyek 
egyeztetés utáni indokolt költségeit – 
melyről az üzemeltető teljesítés igazolás 
alapján számlát állít ki- az Üzemeltetésbe 
adó megtéríteni köteles. 

Megjegyzés [PC27]: helyette: 2 
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vagyontárgyak per-, teher- és igénymentesek, ide nem értve a támogatási szerződésből 
eredő igényeket és kötelezettségeket, valamint a víziközmű üzemeltetését nem 
akadályozó vezetékjogokat. 

 
8.2. Az Üzemeltető a jelen szerződés aláírásával szavatossági felelősséget vállal a 

víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 
végzésére. Az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért az Üzemeltető a Ptk. szerint 
köteles helyt állni. 

 
8.3. Amennyiben a víziközmű-fejlesztést érintő munkálatokkal kapcsolatban az 

Üzemeltetésbe adó a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem 
érvényesíti, úgy az Üzemeltető belátása szerint az Üzemeltetésbe adó képviselőjeként 
jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben érvényesíteni. A 
képviselet azonban nem mentesíti az Üzemeltetésbe adót a jelen szerződés szerinti, az 
Üzemeltető irányában fennálló szavatossági kötelezettségei alól.  

 

9. Az Üzemeltető ellenőrzési joga: 

9.1. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni minden olyan saját üzemeltetését érintő munkálatot, 
amelyet az Üzemeltetésbe adó megrendelése/megbízása folytán más végez. Ennek során 
az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani az engedélyezési és a kivitelezési terveket, 
valamint mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükséges. Az 
Üzemeltető jogosult a kivitelezést az építési területen ellenőrizni. 

 
9.2. Amennyiben az Üzemeltető a kivitelezés során olyan hiányosságot vagy hibát észlel, 

mely a szolgáltatás működtetését veszélyezteti, vagy növeli az üzemeltetési költségeket, 
azonnal értesíti írásban az Üzemeltetésbe adót. Az Üzemeltetésbe adó minden ebből 
eredő többletköltséget és kárt megfizet az Üzemeltető felé. 

 
9.3. Az Üzemeltető jogosult megjelenni a műszaki átadás-átvételi eljáráson, ahol jogosult 

észrevételeket tenni, s amelyeket jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ezzel egyidejűleg az 
Üzemeltetőnek át kell adni az üzemeltetést érintő dokumentumokat. Amennyiben az 
észlelt hiányosságokat és/vagy hibákat az Üzemeltető a munkálatok során nem jelzi az 
Üzemeltetésbe adónak, vagy ha azokkal kapcsolatos észrevételeit az átadásnál sem teszi 
meg, abban az esetben az Üzemeltető csak akkor tagadhatja meg a megvalosult 
beruházás, eszköz, stb. üzemeltetés céljából való átvételét, kivéve, ha a beruházás, 
eszköz, stb. üzemeltetése a közműves szennyvízelvezetést és –tiszízást veszélyezteti.  

 

10. Szolgáltatási díj: 

10.1. A közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díját, a Vksztv. rendelkezéseivel 
összhangban, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  
 

10.2. Az Üzemeltető a szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatás díjának megállapításánál 
- a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig - a 
mindenkori jogszabályokban és a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles 
eljárni. 

 

Megjegyzés [PC28]: tisztítást 
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10.3. A víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó miniszteri díjrendelet hatályba lépéséig az 
Üzemeltető vállalja, hogy az üzemeltetés átvételét követően a településen 2013. január 
31-én érvényben lévő és a központi állami díjváltoztatási előírások alapján csökkentett 
szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási díjakon szolgáltat. 

 

11. Használati díj: 

11.1. Az Üzemeltető a jelen szerződés alapján az Üzemeltetésbe adó részére a mindenkor 
hatályos jogszabályok mentén használati díjat fizet.  
 
A szerződő felek a Magyar- Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a díj 
megállapítási eljárásában megállapított hatósági díj struktúrájának meghatározásáig a 
használati díj mértékére vonatkozóan az alábbiak szerint állapodnak meg: az 
Üzemeltető által fizetendő használati díj mértéke megegyezik az Üzemeltetésbe adó 
tulajdonában lévő, a jelen szerződés 1. sz. számú mellékleteként csatolt 
vagyonértékelésben felsorolt  víziközmű-vagyonelemek amortizációs kulcsai által 
meghatározott, szolgáltatási díjban megjelenített és realizált amortizáció összegével. 
Amennyiben  a Magyar- Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a díj megállapítási 
eljárásában a hatósági díj belső struktúrájában megjeleníti az  érvényesíthető 
amortizáció  értékét, azon időponttól a használati díj megállapítása e hatósági határozat 
alapján történhet. 
 
A használati díjat elkülönítve kell kezelni és nyilvántartani, felhasználásáról az 
Üzemeltető és az Üzemeltetésbe adó közösen döntenek.  A használati díj kizárólag 
Cserszegtomaj Község ellátását szolgáló, a közműves ivóvízellátás víziközmű-
szolgáltatási ágazathoz tartozó víziközművek beruházási, felújítási, fejlesztési és 
rekonstrukciós munkáinak finanszírozására használható fel. 

 
11.2  A tárgyévre megállapított használati díj megfizetésének szabályai: 

A használati díjra vonatkozóan a Felek évente számolnak el egymással. Az Üzemeltető 
az éves használati díj számlázásához szükséges adatokat az Üzemeltetésbe adónak 
megadja. Az elszámolás valóságtartalmáért és hitelességéért az Üzemeltető teljes körű 
felelősséggel tartozik. A használati díj éves elszámolását az Üzemeltető köteles 
legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig elkészíteni és az Üzemeltetésbe adó 
részére megküldeni. Az Üzemeltetésbe adó a használati díj éves elszámolásának 
kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi, a számla keltétől számított 15 napos 
fizetési határidővel kiállított használati díj számlát az Üzemeltetőnek.  

 
A fentiek szerint fizetendő használati díj fizetésének módja:  
Az Üzemeltetésbe adó által kiállított használati díj számla, annak lejáratát követően 
számlakompenzációval kerül teljesítésre. Az összevezetés az Üzemeltető által a 
tárgyévben - a jelen szerződés feltételeinek megfelelően - elvégzett beruházási, felújítási 
és rekonstrukciós munkákról a tárgyévet követő év február 28. napjáig az 
Üzemeltetésbe adó felé kiállított, 15 napos fizetési határidejű és már lejárt számlája 
ellenében történik meg.   
 
A használati díj  és a beruházási, felújítási és rekonstrukciós munkák is az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§-a alapján határozott idejű 
elszámolásnak minősül. Az elszámolási időszak 1 év.  
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12. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás: 

12.1. A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet: 
 

� közüzemi szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni 
kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, 

� a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa 
kezdeményezett bővítéséért, 

� a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében. 
 

 
12.2. A Vksztv. 70. §.-a alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal 

elnöke rendeletben állapítja meg. A Hivatal elnöke rendeletének kiadásáig a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást az Üzemeltetésbe rendeletében szabályozza, melyet megküld az 
Üzemeltető számára. Az Üzemeltető az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó hozzájáruló 
nyilatkozatában előírhat a biztonságos ellátáshoz szükséges kapacitásnövelő feladatokat, 
melyeket fejlesztő köteles saját költségviselése mellett elvégezni, vagy az 
Üzemeltetővel elvégeztetni. Ezen üzemeltetői előírásokat, igényeket az Üzemeltetésbe 
adó tudomásul veszi. 

 
13. A szerződés megszűnése 

 
13.1. Megszűnik a jelen szerződés: 

 
� ha az arra jogosult fél aa szerződést felmondja (rendes vagy rendkívüli 

felmondással), 

� az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével, 

� a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében szabályozott esetben. 
A határozott időre kötött szerződés megszűnik továbbá a határozott időtartam utolsó napján. 
 
13.2. A szerződés megszűnése esetén végső elszámolást kell lefolytatni. A végső elszámolás 

során kell rendelkezni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó, korábban 
átadott vagyontárgyakon kivételével mely rendeltetésszerű használatot elősegítő 
vagyontárgyakat értékesít az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adó részére. A Feleknek az 
elszámolás során az érintett vagyontárgyak értékében meg kell állapodniuk. 
Amennyiben a Feleknek a vagyontárgyak értékében nem sikerült megállapodásra 
jutniuk, az Üzemeltetésbe adó legkésőbb az elszámolást lezáró átadás-átvételi eljárásig 
köteles gondoskodni a rendeltetésszerű használatot elősegítő vagyontárgy pótlásáról, 
biztosítva ezáltal a közcélú ivóvízellátó rendszer zavartalan működését. 

 
13.3. A jelen szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával a 

Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a Hivatal által 
határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének zavartalan 
lebonyolítása érdekében. A jelen szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt 
hatályvesztése esetén a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak az 
irányadók. A birtokátruházásra, illetve az elszámolás módjára vonatkozóan a Felek a 
jelen szerződés 3.8. és 13.2. pontjában szereplő rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
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14. A szerződés felmondása 

14.1. A Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik meg. 
 
A szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – 12 
hónapos felmondási határidővel, a naptári év végére felmondani (rendes felmondás). 
 
A szerződés rendkívüli felmondásának joga a feleket csak a Vksztv. 20 §-ában felsorolt 
esetekben, valamint a másik fél – a felek közötti egyeztetést követően sem orvosolt – 
súlyos szerződésszegése esetén illeti meg. A szerződést rendkívüli felmondással, a 
naptári év végére és legalább 8 hónapos határidővel lehet megszüntetni. 

  
14.2. Súlyos szerződésszegést követ el az Üzemeltetésbe adó, amennyiben: 
 

� a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan, vagy 
huzamosan megszegte, 

� a jogszabályban meghatározott, súlyos szerződésszegésnek minősülő 
magatartást tanúsít, 

� a használati díj felhasználására vonatkozó kötelezettségeit megszegi. 
 
14.3. Súlyos szerződésszegést követ el az Üzemeltető, amennyiben: 
 

� az üzemeltetési tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyt nem 
szerzi meg, vagy a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultságát elveszti, 

� az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát másra átruházza, 

� az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát vagy az átadott 
vagyontárgyakat gazdasági társaságba nem pénzbeni hozzájárulásként beviszi. 

� a szerződésben vállalt kötelezettségeit tartósan és felszólítás ellenére sem 
teljesíti megfelelően, ezzel a folyamatos és biztonságos üzemeltetést 
veszélyezteti, 

� a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a 
rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak a víziközmű-szolgáltatás során 
történő súlyos megsértését jogerősen megállapították. 

+ 
 
14.4. Amennyiben a szerződés az Üzemeltetésbe adó súlyos szerződésszegése miatt  szűnik 

meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult a felmerült és igazolt károk megtérítését 
követelni az Üzemeltetésbe adótól. 

 
14.5. Amennyiben a szerződés az Üzemeltetőnek felróható súlyos szerződés szegése miatti 

szűnik meg, az Üzemeltetésbe adó jogosult a felmerült és igazolt károk megtérítését 
követelni az Üzemeltetőtől. 

 
14.6. A szerződés  felmondása esetén az Üzemeltetésbe adó a Vksztv. 22. § (4) bekezdése 

alapján 8 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni a felmondás tényét, és a Felek 30 
napon belül kötelesek egyeztetni, és megkezdeni az üzemeltetés lezárásához kapcsolódó 
dokumentációk átadását, és a szükséges elszámolások lebonyolítását, amelyet a 
felmondási határidő zárónapjáig kötelesek befejezni. 

Megjegyzés [PC36]: helyette: vagy 

Megjegyzés [PC37]: kiegészül:neki 
felróható okból, súlyosan 

Megjegyzés [PC38]: Új pont: a 
használati díj szerződésben megállapított 
feltételeinek felszólításra sem tesz eleget. 



- 15 - 
 

 

15. A szerződés hatálya:      

15.1. A jelen szerződés területi hatálya: Cserszegtomaj Község közigazgatási területe, 
illetőleg az azon kívül kiépített, az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú 
szennyvízközmű. 

 
16.1. A jelen szerződés  …………….. napjától hatályos és határozatlan időre szól. 
 
15.2. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést az Üzemeltető a Vksztv. 22. § (1) 

bekezdése szerint jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak.  
 

16. Kapcsolattartás:              

Az elsődleges kapcsolattartásért felelős személyek körét a szerződés 3 sz. melléklete 
tartalmazza. A kapcsolattartó személyek körében bekövetkezett változásokról a Felek 
15 napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 

 

17. Egyéb rendelkezések: 

17.1.  A Felek rögzítik, hogy Üzemeltető és az Üzemeltetésbe adó között ……………..   
napján határozatlan időtartamra létrejött szerződés és annak módosításai hatályukat 
vesztik, s helyükbe az alábbi szerződés rendelkezései lépnek. A szerződés tárgyában 
megnevezett település a DRV Zrt. működési engedélyében a …………….sorszám 
alatt szerepel DRV_S_211. 
 

17.2. Az Üzemeltetésbe adó vállalja, hogy közreműködik a fogyasztói adatok az Üzemeltető 
részére történő biztosításában, és ennek érdekében minden tőle elvárható intézkedést 
megtesz. 

 
17.3. A közművagyon nyilvántartását az Üzemeltetésbe adó, mint tulajdonos vezeti. Az 

állományváltozásról az Üzemeltetőt naptári évenként írásban tájékoztatja. Ezen 
nyilvántartásba az Üzemeltető igény szerint betekinthet. 

 
17.4. A Felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés tartama alatt, vagy arra tekintettel, 

illetve bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy a másik fél 
tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként kezelni, 
illetve megőrizni, azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják.  

 
Ezen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a felek 
tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 
amelynek titokban maradásához az érintett félnek méltányolható érdeke fűződik. 

 
17.5. Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos 

munkavégzésre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő belső 
szabályzattal rendelkezik. 
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17.6. A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A 
szóban közölt módosítás érvénytelen.  

 
17.7. Az Üzemeltetésbe adó kijelenti, hogy az Üzemeltető Üzletszabályzatát ismeri és 

tudomásul veszi. 
 
17.8. Jelen szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az 
e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) számú Korm. 
rendelet az irányadók. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek 
kölcsönösen együttműködve, jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolva 
járnak el. 

 
17.9. Felek rögzítik, hogy az ágazat működését érdemben befolyásoló jogszabályváltozás 

esetén a jelen szerződést egymással együttműködve felülvizsgálják, és – szükség 
esetén – a jogszabályváltozással összhangban módosítják.  

 
17.10. A Felek vitás esetekre értékhatártól függően a Siófoki Járásbíróság illetőleg a 

Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

17.11. Üzemeltetésbe adó kijelenti, hogy jelen szerződést felelőssége tudatában, a szükséges 
képviselő testületi felhatalmazás birtokában írta alá. Az Üzemeltetésbe adó a 
felhatalmazás másolatát, amely a szerződés 4. számú mellékletét képezi - a szerződés 
aláírásáig az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja. 

             
A Felek a szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Cserszegtomaj, 2016 ………            
 
 
 
 
…..………………………………………… 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

Siófok, 2016 ………….. 
 
 
 
 

…………………………… 
DRV Zrt. 

 
 
 
Mellékletek: 
 
 1. sz. melléklet: Vagyonértékelés 
 2. sz. melléklet: Átadás-átvételi (állapotrögzítő) jegyzőkönyv  
 3. sz. melléklet: Kapcsolattartó személyek 
 4. sz. melléklet: A szerződés aláírására felhatalmazó képviselő testületi határozat
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1. számú melléklet 
 
 

VAGYONÉRTÉKELÉS 
 

CSERSZEGTOMAJ KÖZSÉG VÍZIKÖZM Ű-RENDSZER  
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2. számú melléklet 
 
 
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI (ÁLLAPOTRÖGZÍT Ő) JEGYZŐKÖNYV  
 

NYILATKOZATOK:  
 
 
 
 
1.,  A víziközmű üzemeltetéshez átadott víziközművek és egyéb eszközök ismertetését a jelen 

szerződéshez csatolt vagyonértékelés tartalmazza, amely tételesen bemutatja: 
 

• a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat, 
• az átadáskor fennálló bruttó, nettó értékeket (könyv szerinti érték), 
• az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat. 

 
2.,  Az átadott eszközök használata körében felmerülő jogokat és kötelezettségeket a jelen 

szerződés törzsszövege tartalmazza. 
 

 
 
 
Cserszegtomaj, 2016 …..…….. 
 
 
 
 
 

…..…………………………………….. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

Siófok, 2016 …..……….. 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
DRV Zrt. 
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3. sz. melléklet 
 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 

 

A víziközmű-szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a kapcsolattartásra és intézkedésre 
az alábbi személyek jogosultak: 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata részéről: 
 
 

Név: Bartha Gábor 
Beosztás: polgármester 
Telefon: 83/330-001 
Mobil: 30/276-5738 
E-mail: cserszeg@t-online.hu 

 
Név: Dr. Milus Lajos 
Beosztás: jegyző 
Telefon: 83/330-001 
Mobil: 90/557-1333cserszeg@t-online.hu 
E-mail: jegyzo@cserszegtomaj.axelero.net 

 
DRV Zrt. részéről: 
 

MŰSZAKI ÜGYEK: 

 

Név: Szabolcsi Lajos 
Beosztás: üzemeltetési üzemvezető 
Telefon:  
Mobil:  
E-mail: …………@drv.hu 

 
Név: Bencsik Péter 
Beosztás: fenntartási üzemvezető 
Telefon:  
Mobil:  
E-mail: ………………..@drv.hu 

 
EGYÉB ÜGYEK: 

 

Név: Völgyiné Kiss Kornélia 
Beosztás: önkormányzati referens 
Telefon:  
Mobil:  
E-mail: …………………..@drv.hu 

 

Megjegyzés [PC46]: bartha.gabor@cse
rszegtomaj.hu 

Megjegyzés [PC47]: cserszegtomaj@c
serszegtomaj.hu 

Megjegyzés [PC48]: milu.lajos@csersz
egtomaj.hu 



2 
 

          4. számú melléklet 
 
 

 
KÉPVISELŐ TESTÜLETI HATÁROZAT 

 



 1

 
   

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármestere 

 
     Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: 

 
 

dr. Milus Lajos 
      jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2016. január 20-i ülésére 

 
 
Tárgy: A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődébe magasabb vezetői 
pályázat kiírása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetője 2015. december 17-i 
keltezésű megkeresésében kérelmezte, hogy Cserszegtomaj Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint munkáltató, mentse fel 2015. december 31-el a vezetői feladatok ellátása alól, 
hivatkozva a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (4) 
bekezdésére (továbbiakban Kjt.). 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 122/2015.(XII.21.) számú 
határozatával 2016. február 29. napjától felmentette magasabb vezetői beosztásából, ebből 
kifolyólag szükséges új, magasabb vezetői pályázat kiírása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen. 
 

Határozati Javaslat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői pályázati 
kiírását. 
Felkéri a Polgármestert a magasabb vezetői pályázat kiírásával és a pályázati eljárás 
lebonyolításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 5. 
   

      Bartha Gábor 
                polgármester 
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 melléklet 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 

Vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.04-2021.07.03-ig szól 
 

Munkavégzés helye:  
Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó tényleges feladatok: 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelői 
feladatok.  
Továbbá: 
-Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben 
meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése 
-Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről 
-Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet 
-Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységet, foglalkozások, rendezvények 
folyamatát, színvonalát 
-Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű 
vagyonkezelésért és takarékos gazdálkodásért 
-Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés 
szerint a szakmai, tematikai, működési beszámolókat, elemzéseket 
-Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet 
jogszabály hatáskörébe utal 
-Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt 
vesz annak elkészítésében 
-Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját 
-Gyakorolja a szervezeti működési szabályzatában, valamint a hatályos 
jogszabályokban biztosított hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket 
-Felelős az intézmény gazdálkodási jogkörének betartásáért, a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján, az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosításáért 
-Az intézményhez tartozó Közétkeztetési Központ munkájának, tevékenységének 
irányítása 
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Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására ás a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

-Főiskola, óvodapedagógus 
-Óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
-Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
-A pályázó a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem 
áll, büntetlen előéletű, cselekvőképes 
-Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógiai munkakör betöltéséhez 
szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében 
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és képzettség  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

-Részletes szakmai önéletrajz 
-Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll 
olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé 
-Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program 
-Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata 
-A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a 
pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba 
betekinthetnek 
-Nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség végrehajtásáról 
-A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti 
-A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra 
vonatkozó nyilatkozatot 
-Legalább ötéves szakmai tapasztalatot igazoló munkáltatói igazolás/ok 
 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2016. július 4. napjával tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt a (83) 
531-903-es telefonszámon. 

 
A pályázat benyújtásának módja: 

-Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2016, valamint a 
beosztás megnevezését: óvodavezető. 
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-Személyesen: Cserszegtomaj Község Polgármestere, Zala megye, 8372 
Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról a Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A 
kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével történik. Az érvényes pályázót a pályázat 
kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát 
fenntartja. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

-Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve – 2016.02.01. 
-Cserszegtomaj Község honlapján: www.cserszegtomaj.hu – 2016.02.01. 
-Cserszegtomaji Krónika februári számában 

 
 



___  _. számú napirend  

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906, e-mail:cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 
 
          

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr. Milus Lajos 
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. január 20-i ülésére 

 
Tárgy: Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet 
engedélyezése  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Kemenes Veronika vezető tanácsos 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. §. (2) bekezdésének b) pontja 
értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. E 
törvényi felhatalmazással élve Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 
mint fenntartónak az intézményvezető javaslatát figyelembe véve, engedélyezni szükséges a 
nyári szünet időtartama alatt az intézmény bezárását.   
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján „az óvoda nyári zárva 
tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig szülőket tájékoztatni kell”  
Az intézményvezető tájékoztatása szerint az óvodában a nyári karbantartási és nagytakarítási 
munkákat 2016. július 25-augusztus 19. közti időintervallumban tervezik.  
Amennyiben a szülőknek gondot jelent az említett intervallumban a gyermekük elhelyezése, 
abban az esetben a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda külön megállapodás alapján a gyermekeket 
fogadja. 
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik 
Teréz Óvoda részére megtérítik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde nyári bezárását engedélyezni szíveskedjen a 2016. július 25 – 2016. 
augusztus 19. közti időintervallumban.  
 
 
Határozati javaslat: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2016. július 25. – augusztus 19. közti 
időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése 
érdekében.  



___  _. számú napirend  

Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, 
akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva 
tartásának időtartama alatt. 
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a 
Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és az óvodavezető 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 14. 
 
 
 
      Tisztelettel:  
 
 
         Bartha Gábor 
         polgármester 





 

 
             …..... számú napirend 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 

          

 
 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
         dr. Milus Lajos jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. január 20-i ülésére 
 

 
Tárgy: Zala Megyei Kormányhivatal információ kérése 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 A Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1188-3/2015. isz. megkeresésében kérdést 
intézett Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez.  
Cserszegtomaji helyi - nevének nyilvánosságra hozatalát nem engedélyező – lakos bejelentést 
tett a Cserszegtomaji Krónika című újság a bejelentő által törvénytelennek vélt kiadásának 
kivizsgálásával kapcsolatban. Jelzem, hogy Önkormányzatunkhoz ilyen jellegű bejelentés a 
mai napig nem érkezett.  
A Zala Megyei Kormányhivatal az anonimitását kérő bejelentő ügyének alaposabb 
megismerésével kapcsolatban megkérdezte a panasz tárgyát képező újság Kiadóját, 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatát a következő kérdésekre várva választ: 
 

1. A polgármesternek, mint felelős kiadónak milyen ráhatása, befolyása van a 
sajtótermék tartalom-meghatározásában? 

2. Végez vagy végzett-e a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői tevékenységet a 
sajtóterméknél? 

A Kormányhivatal megkeresése és a bejelentést tartalmazó megkereséseket a mellékletek 
tartalmazzák. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
……/2016. (I. 20.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivatal 
információ kérése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett kérdésekre az alábbi 
válaszokat adja: 
 

1. A polgármesternek, mint felelős kiadónak milyen ráhatása, befolyása van a 
sajtótermék tartalom-meghatározásában? 



 

Válasz: A polgármesternek, mint felelős kiadónak nincs ráhatása, befolyása a Cserszegtomaji 
Krónika tartalom- meghatározásában.  
 

2. Végez vagy végzett-e a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői tevékenységet a 
sajtóterméknél? 

Válasz: A polgármester nem végez vagy végzett a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői 
tevékenységet a Cserszegtomaji Krónikában. 
A Cserszegtomaji Krónikának szerkesztését más személy végzi. (az impresszumban a 
törvényi előírások alapján feltüntetésre került) 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a „Cserszegtomaj 
Krónika” a lakosság tájékoztatására szolgáló kiadvány, mely hiteles adattartalommal bír. 
Visszautasítja azokat a feltételezéseket, amelyek ezt megkérdőjelezik. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal 
részére. 

 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 11. 

 
 
       Tolvéth Gyula Tamás 

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
 









BÉRLETI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Cserszegtomaj Község Önkormányzata (törzsszáma: 15432467) 8372. 
Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly u. 1., képviseli: Bartha Gábor polgármester - mint bérbeadó a 
(továbbiakban: bérbeadó), 

másrészről Lántzky Temetkezési Kft.  Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 22. (adószám: 25439300-2-20), 
képviseli: Lánczki Gergely tulajdonos  - mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között alulírott napon az 
alábbi feltételek mellett: 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő az általa ismert állapotban bérbe veszi  Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának  kizárólagos tulajdonát képező Cserszegtomaj belterületi 115 hrsz. alatt 
nyilvántartott 1260 m2 területű „kivett udvar és polgármesteri hivatal”  megjelölésű  (régi üresen 
álló községháza) ingatlanán lévő épület egy irodahelyiségét „temetkezési kellékek bemutató 
terme” céljára.. A bérbe vett helyiség az épület déli oldalán helyezkedik el,   3,70 m x 3,30 m 
(cca. 14,5 m2)  térmértékű. 
 

2. Jelen bérleti szerződés 2016. január 21. napjától kezdődően határozatlan időre szól. 
 

3. Bérbeadó és bérlő az 1.) pontban részletesen körülírt ingatlan bérleti díját  havi 5.000 Ft-ban, 
azaz Ötezer forint + ÁFA összegben határozzák meg. A bérleti díjat a bérlő havonta köteles 
megfizetni minden hónap 15. napjáig. 2016. január hónapban a bérleti díj időarányos összege 
1774,- Ft. A bérbeadó jogosult a bérleti díjat évente felülvizsgálni és ha indokoltnak tartja, új 
bérleti díjat állapíthat meg. 

 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő hibájából adódó fizetési késedelem esetén 

bérlő a pénztartozások esetére megállapítható Ptk. szerinti kamatot köteles megfizetni 
késedelmi kamat címén. 

 
5. Felek a bérleményt 2016. január 21. napjával tekintik használatba adottnak, így ezen időponttól 

terheli bérlőt a 3.) pontban meghatározott fizetési kötelezettség. 
 

6. A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi (víz, villany) díjakat, azokat továbbra is 
bérbeadó fizeti. Az egyéb szolgáltatások igénybevételét (pl. telefon), valamint a 
hulladékszállítási díjat, a bérlő köteles közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti. 

 
7. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény előtti közös használatra szolgáló terület (közterület, 

járda) tisztántartásáról, a téli időszakban szükséges hó- és síkosság-mentesítéséről, valamint 
a tevékenységével összefüggő hulladék eltakarításáról. 

 
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartama alatt a bérlet tárgyát 

képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról bérlő köteles gondoskodni. 
Bármilyen egyéb felújítást, átalakítást csak a bérbeadóval kötött előzetes írásbeli 
megállapodás alapján végezhet el a bérlő. Ha a bérbeadó a felújítási munkálatokhoz nem járul 
hozzá, akkor követelheti az eredeti állapot helyreállítását, és a bérleti szerződés 
megszűnésekor a bérlő a felújítási munkák ellenértékére nem tarthat igényt. 

9. A bérlemény üzemeltetésével összefüggő szabályok betartása bérlő kötelezettsége. 
 

10. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó az ingatlan biztosításáról gondoskodott, a helyiségben 
lévő ingóságok biztosítása azonban nem tartozik bérbeadó felelősségi körébe. 
Amennyiben bérlő az épületben lévő ingóságok biztosításáról nem gondoskodik, úgy bérbeadó 
az esetlegesen keletkező károkért felelősséget nem vállal. 

11.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy harmadik személynek a bérleménybe történő 
befogadásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. 
 



12.  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleménynek az engedélyezett céltól eltérő használatához a 
bérbeadó hozzájárulása szükséges. 

 
13.  A helyiségnek az engedélyezett céltól – engedély nélkül történő – eltérő hasznosítása vagy 

más személy engedély nélküli befogadása a szerződés súlyos megszegésének minősül. 
 

14. Felek a jelen szerződést a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosultak felmondani. 
 

15.  A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén bérlő köteles a helyiséget 
tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres állapotban bérbeadó rendelkezésére 
bocsátani. 

 
16.  Bérlő tudomásul veszi, hogy az épület szerkezeti részeit érintő mindennemű beavatkozási 

szándékát bérbeadónak előzetesen be kell jelenteni, ahol bérbeadói hozzájárulást kell kérnie. 
 

17.  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő 
megszűnése esetén – a szerződés megszűnését követő 15 napon belül – az általa beépített és 
az épület állagának rongálása nélkül elbontható berendezési tárgyakat elbontja és elszállítja. 

 Amennyiben bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbeadó jogosult azt 
költségére és veszélyére elvégezni. 

18.  Bérbeadó bérlő tudomására hozza, hogy az ingatlan bérbeadásához Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016. (I.20.) számú határozatával hozzájárult. 
 

19.  Az egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és helyiségek 
bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. tv. előírásai az irányadók. 

 
20.  A szerződésből eredő jogviták eldöntésére felek kikötik a bérbeadó székhelye szerint illetékes 

járásbíróság kizárólagos illetékességét. 
 
Cserszegtomaj, 2016. január ____ 
 
 

Bartha Gábor            Lántzky Gergely 
polgármester      Lántzky Temetkezési Kft. 

   bérbeadó       bérl ő 
 

 

Jogi ellenjegyző: dr. Milus Lajos jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyező: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető  

 



                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 

dr. Milus Lajos 
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. január 20-i ülésére 

 
 
 

Tárgy:Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége támogatási kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” díjazása, 
résztvevő diákok étkeztetése céljából működési támogatási kérelemmel fordult Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete felé. A kérelem mellékletként csatolásra 
került az előterjesztéshez. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalni, a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen. 
 
 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (I.20.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny” díjazását, résztvevő diákok étkeztetését…………….. Ft összeggel támogatja az 
általános tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. február 24. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
 
 

         Bartha Gábor  
       polgármester 
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Cserszegtomaj Község Jegyzője 
 

     ____. számú napirend 
 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. január 20-i ülésére 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
Előkészítésében részt vett: Polgármesteri Hivatal dolgozói  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  81. §. (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Képviselő-testületünk 2016/I. féléves munkaterve alapján a Polgármesteri 
Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 2016. januári testületi ülésen tárgyalja a 
képviselő-testület. 

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján: „ A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.” 

A Polgármesteri Hivatal belső működési rendjét a képviselő-testület 93/2013. (VI.19.) számú 
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

 

Személyi és tárgyi feltételek: 
 
A Polgármesteri Hivatalt 2014. április 11. napjától dr. Milus Lajos jegyző vezeti.  
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek száma 2015 évben, az 15 fő (1 fő vezető és 12 fő 
ügyintéző), Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállaló 2 fő. 2015 évben a Hivatal 
létszámában változás történt. 1 fő igazgatási ügyintéző áthelyezéssel más önkormányzat munkáját 
erősíti. Az ő munkaköre nem került betöltésre, hanem belső átszervezéssel sikerült megoldani az 
általa végzett feladatok elvégzését. Májusban egy új, település üzemeltetői feladatkör létrehozásával, 
betöltésével sikerült hatékonyan megoldani az Önkormányzat fizikai állományának irányítását, 
érzékelhető, látványos eredményeket felmutatni ezen a területen. Októbertől 1 fő az adó területén 
dolgozó munkatárs gyermeke születése okán szülési szabadságot vesz igénybe, az ő munkáját szintén 
belső átcsoportosítással sikerült megoldani. 
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Továbbképzések:  
A köztisztviselők továbbképzését 2013 évtől a 273/2012. (IX.28.) kormányrendelet szabályozza. A 
köztisztviselőknek kötelező számú kreditpontot kell elérniük négy éves időtartamban. A képzések 
teljesítésének kezdő éve volt a tavaly előtti év. A hivatal dolgozói a kötelezettségüknek eleget tettek, 
arányosan teljesítve az éves előírást, teljesítették a választott képzést.  
 
Teljesítményértékelés: 
A 2013-as évtől szintén változás a köztisztviselők teljesítményértékelési rendszere, az ún. TÉR 
rendszer bevezetése, ami az eddigiektől eltérő szabályokat tartalmaz. A teljesítményértékelésnek 
vannak kötelező és ajánlott elemei. Egy év alatt két alkalommal (félévente) kell a köztisztviselő 
egyéni teljesítményértékelését elvégezni, majd a két értékelés adja a minősítést 
 
Túlóra, helyettesítés: 
Helyettesítésre 2013 évben nem került sor. 
Túlórákra kifizetett összeg a 2014 évben 1.715.830.- Ft járulék (bruttó: 2.179.104.-Ft).  
2015 évben bruttó 1.484.400.-Ft. A túlórák mértékét igyekeztünk csökkenteni, de főleg a pénzügy 
területén bevezetett új könyvelés, beszámolók, jelentések, stb. készítése a Magyar Államkincstár fele 
történő szigorú határidők betartásával, sajnos nagy terhet ró a pénzügyi csoport ezzel foglalkozó 
munkatársaira.  
 
A jóléti juttatások körét és összegét törvény szabályozta 2014. évben is, mely szerint személyi 
jövedelemadóval növelt összeg 200 e.Ft/fő cafetéria juttatás volt adható munkavállaló részére. 
 
Alkalmi, anyakönyvvezetői ruházati költségtérítésben két fő részesült. 
 
A működéshez megfelelő irodai berendezések és számítógépes park áll rendelkezésre. A Hivatal 
számítógépparkja a munkánkhoz szükséges programok alkalmazásához megfelelő, korszerű még, de 
a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés elengedhetetlen feladat kell, hogy legyen. 
 

 
 
 

SZAKMAI MUNKA 
 
A részletes ügyiratforgalmi kimutatás a beszámoló 2. számú mellékletét, míg az ügyiratforgalom 
szervezetenként történő megoszlása a 3. számú mellékletet képezi. Az ügyintézők által elintézett, 
részletes ügyiratforgalmat a 4. számú melléklet tartalmazza.  
 
A mellékelt ügyiratforgalmi statisztika alapján látható, hogy a Hivatal a tavalyi évben is jelentős 
ügyiratforgalmat bonyolított le. Hatósági döntés (határozat, végzés) összesen 1538 volt. A Hivatal 
feladati rendkívül sokszínűek és szerteágazóak, a részletes bemutatása szinte lehetetlen. Az egyes 
ágazatok szerint keletkezett ügyekről tájékoztatást nyújt az ügyiratforgalmi statisztika, jelen pont 
keretében a teljesség igénye nélkül a kiemelt feladatokat mutatjuk be.  
 
 
Az Önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt feladat a Testületi munka. 
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• Képviselő-testületi ülések száma: 15, ebből 

- rendkívüli ülés: 4 
- ünnepi ülés: 0 

• Határozatok száma: 122 
• Rendeletek száma: 21 

 
Hivatalunk a testületi ülésekre az előterjesztéseket az SZMSZ szerint elkészíti, majd a döntésekről az 
érintetteket tájékoztatja a testület által hozott határozat megküldésével.  
Az előterjesztések és helyi önkormányzati rendeletek előkészítésének szakmai és törvényességi 
kontrollját a Zala Megyei Kormányhivatal látja el. Törvényességi felhívás a tavalyi évben egy 
esetben történt a helyi adórendeletünk átalakítása vonatkozásában, melyet a Képviselő-testület 
határidőben megtárgyalt, és módosított. 
 
A 2014-es évben az önkormányzati választásokat követően a képviselő-testület bizottsági 
struktúrájában változás történt. Az október 12-ig működő két bizottság helyett az új testület három 
bizottságot alakított, továbbá a sport és ifjúsági tanácsnok tisztség is betöltésre került.  
Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül a hivatal dolgozói által. Az elkészült jegyzőkönyvek a 
Zala Megyei Kormányhivatal részére továbbításra kerülnek.  
Bizottsági döntések száma 2015-ban: 394  
Szociális Bizottság: 234 ülések száma14, eltöltött óra 15 óra 8 perc 
Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 133, ülések száma10, eltöltött óra 24 óra 25 perc 
Kulturális Bizottság: 27, ülések száma 8, eltöltött óra 7 óra 59 perc 
Képviselő-testület: 122 határozat, 21 rendelet, ülések száma 15, eltöltött óra: 18 óra 8 perc 

 

 

IGAZGATÁSI FELADATOK:  
 
Szociális ellátások: 
Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 
több szakaszban is módosította az Szt-t és a Gyvt-t, és e módosítások közül a legtöbb 2015. március 
1-jén lépett hatályba. Ez alapján az állam által biztosított támogatási formákon túl a lakosság 
szociális támogatással való ellátása az önkormányzat feladata lett. Az állami felelősségi körbe tartozó 
ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) járási kormányhivatali 
hatáskörbe kerültek.  
Megszűnt az önkormányzati segély fogalma 2015. február 28. napjával. Települési támogatás 
formájában juthattak az igénylők ellátásban 2015. március 1. napjától. A szociális törvény változása 
miatt 2015. március 1. napjától új helyi rendeletet fogadott el a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
a Képviselő-testület.  
A települési támogatás keretén belül közgyógytámogatás, rendkívüli települési támogatás, valamint a 
folyamatban lévő ápolási díj, az iskolakezdési támogatás vonatkozásában a Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben döntött, melyről a Tisztelt Képviselő-testületet a Szociális Bizottság Elnöke 
beszámolójában tájékoztatta. 
Az önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támogatások vonatkozásában: a születési 
támogatás, a temetési segély, valamint a szociális étkeztetés engedélyezéséről a polgármester 
átruházott hatáskörben döntött. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről is beszámolót kaptak a 
képviselők. 
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A Szociális Bizottság és a Polgármester által hozott döntéseket a PTR országos nyilvántartási 
rendszerében is rögzíteni kell. A szociális étkezést igénybe vevők számát napi jelentésben kell 
rögzíteni a NRSZH központi nyilvántartásába. 
 
Személyi adat-és lakcímváltozások:  
Hivatalunkban a lakcímbejelentések száma csökkent, mivel a Hévízi Kormányablaknál a lakcímet 
változtató személyek helyben megkapják a lakcímkártyát. 2015. évben 16 esetben történt 
lakcímbejelentés. Címnyilvántartásba történő felvétel ügyében 34 megkeresés érkezett, amely 
jelentős emelkedést jelentett az előző évhez viszonyítva. 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 
valamint a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) korm. rendelet 
értelmében már 2014. évben elkezdődött a közhiteles címregiszter kialakítása. Ez egy országos 
nyilvántartási rendszer, amely eredeti befejezési határideje 2015. december 31. volt, de a munka 
nagysága, a rögzítésre váró adatok mennyisége, valamint informatikai nehézségek miatt 2016. 
december 31. napjáig meghosszabbításra került. A települési sajátos földrajzi fekvéséből adódóan a 
hivatal számára óriási többletfeladatot jelent a KCR tejes körű létrehozása, mivel az összes adatot a 
rögzítés előtt egyeztetni kell a Földhivatali ingatlan nyilvántartással és a postai nyilvántartással is. A 
rögzítés során minden ingatlan vonatkozásában 29 számjegyű INY azonosító, 6 számjegyű X -
koordináta, 6 számjegyű Y -koordináta, helyrajzi szám, házszám és utcanév kerül felvitelre. Ez 
vonatkozik a beépítésre szánt területen fekvő telkekre, külterületi ingatlanokra is. 
 
 
Hirdetmények:  
A hirdetményi kifüggesztések jogszabályi feltételei és előírásai folyamatosan szigorodnak. A 
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. 
(XI.17.) korm. rendelet 2015. november 11. napjától módosult. 2015. évben 27 db. haszonbérleti, 
illetve termőföld adás-vételi szerződés, valamint 17 hirdetmény került kifüggesztésre, majd 
záradékolás után megküldésre a Járási illetve a Megyei Földhivatal (már kormányhivatali 
osztályokként működnek), a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
Megyei Elnökségéhez, valamint a NAV-hoz, Bírósági végrehajtóhoz, Kormányhivatalokhoz. 
Igazolások kiadására 138 esetben érkezett kérelem, melynek 50%-a a hulladékszállítással 
kapcsolatos adatok egyeztetésére, illetve kedvezmények igénybe vételéhez került kiadásra.  
 
 
Hagyatéki ügyintézés:  
A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az abban megjelölt 
hozzátartozó értesítésével. 2015 évben a hagyatéki ügyek száma 56 volt, ami magában foglalja már a 
póthagyatéki eljárásokat is,.  
 
 
Anyakönyvi igazgatás:  
Jelentős változás e szakterületen az Elektronikus Anyakönyvi rendszer bevezetése. (EAK) 2014. 
július 1-től csak ebben a rendszerben, elektronikus formában történik az alábbi anyakönyvezési 
feladatok ellátása:  

− születés, házasság, haláleset anyakönyvezése 
− apai elismerő nyilatkozatok felvétele 

� születendő gyermekre 
� megszületett gyermekre 
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− születési névváltoztatási eljárás 
− házassági névmódosítás eljárás 
− állampolgársági eskütétel előkészítése 
− magyar állampolgárok külföldön történt születés, házasság, haláleset anyakönyveztetése 
− házassági szándék bejelentése 
− családi események lebonyolítása 
− anyakönyvi kivonatok kiállítása Országos illetékesség szerint 

Házasságkötések száma: 5 
Haláleset anyakönyvezése: 10 
Állampolgársági eskü, honosítás: 0 
Apai elismerő nyilatkozat felvétele: 12 
 
Birtokvédelem:  
2015. március 1-jétől jelentősen megváltozott a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás. Az 
új szabályozást a 17/2015.(II.26.) korm. rendelet tartalmazza. 2015. évben 5 esetben indítottak 
birtokvédelmi eljárást hatóságunknál, ebből két esetben kijelölt hatóságként jártunk el.  
 
 
 
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSEK 
 
2015 évben több fejlesztést hajtott végre és indított önkormányzatunk, melynek adminisztrációját és 
végrehajtását a hivatal látta el. A fejlesztések tételesen: 
 
Víz,- szennyvíz beruházások 

� Barlang utcai ivóvíz hálózat bővítés megtörtént 
� Pajtika köz (404 hrsz) szennyvízhálózat bővítés megtörtént 
� A szennyvíz IV. ütem vízjogi engedély meghosszabbítása megtörtént 

 
Tervek készítése 

� A település rendezési terve elkészült 
� Iskola tér / buszmegálló áthelyezés tervezése  és az engedélyezése megtörtént, jogerő alá 

helyezése várható. 
� A Pajtika utca Keszthelyi út csomópont tervezése megtörtént, a kivitelezés megkezdhető 
� A Kápolna sort és Lovas utcát is érintő Gubacs utca csapadék elvezetésének biztosítása 

érdekében tanulmánytervet készíttettünk. 
� A régi Polgármesteri Hivatal statikai megerősítésének építési engedélye folyamatban van. 

 
Közvilágítás 

� 19 db AMT-MONO-8W-2015-KV5 típusú napelemes kandelláber telepítése történt a 
Borókás u., Ménes u., Templom u., Diósi u., Villa köz, Dr.Vajkay A. u., Fenyves u.  
közterületeken. 

� 41 db Electraplan EP 07 500lm típusú napelemes kandelláber telepítése történt a Barát u., 
Kőris u., Keszthelyi úti járda, Balaton u., Pajtika u. felső, Palotai köz Tavasz u. 
közterületeken. 
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� A vezetékes közvilágítás hálózaton belül 2db lámpa került áthelyezésre, mivel udvarokat, 
kerteket világítottak, 2 db korszerűtlen elhsznált lámpa pedig selejtezésre került. 

� 2015. Januárjával új szolgáltató (SISTRADE) végzi a vezetékes közvilágítás aktív elemeinek 
karbantartását. 
 

Épületek / egyéb építmények 
� „Tündérkert” kialakítása Vízvételi lehetőséggel, világítással megtörtént. 
� Az Okkerbányai úti önkormányzati terület rendbetétele megtörtént, kerítéssel,   zárható 

kapuval lett ellátva. Az ősz folyamán gyümölcsfákat ültettünk a területen.. 
� Majori úti tűzcsap kialakítása megtörtént. 
� Az Európa tér buszmegálló helyrehozatala, tető cseréje megtörtént. 
� Szabó István síremlékének és az I. világháborús emlékek felújítása megtörtént. 
� A hivatal udvaráról a szökőkút a Tomaji temető rendezése kapcsán áthelyezésre került a 

lezárt temetőközi területre. 
 

Eszköz beszerzések 
� Új telefon központ kialakítása történt a Polgármesteri hivatalban. 
� A tervezett számítástechnikai eszközbeszerzések megtörténtek. 
� Az eszközszállítások biztosítására gépjármű utánfutó beszerzése történt. 
� A Hivatal épületére és környezetére karácsonyi világítás beszerzése történt. 
� Az általános iskola részére digitális tábla és cipőszekrény beszerzése történt. 

 
Utak, úti létesítmények felújítása, javítása 

� Fűzfa utca hossz szelvényének rendezése, megtörtént. 
� A Hársfa utca szennyvízcsatornázott szakaszának feltöltéssel való szélesítése megvalósult. 
� Az ifjúság utcai csapadékelvezető – átereszekkel elkészült, jól működik. 
� A Páfrány utca mart aszfaltos burkolat megerősítést kapott. 
� A Tomaji temetőt átszelő útszakasz lezárásra került, ezt követően elkészült a forgalom 

rendezését biztosító elágazó kiépítése a Ménes utca -Tomaji sor - Bikedi sor – Barát utca 
elágazóban. 

� A telekrendezéseket követően elkészült a Fenyves utca – Bottyaháti út elágazó rendezése, 
aszfalt javítása. 

� A Koponári u.   Diósi u. – Dombhát u. közti szakasza szélesítésre került a megnövekedett 
forgalom biztonsága érdekében. A szélesítés során szükségessé vált az előkerült, 
szabálytalanul kialakított szennyvízakna fedlapok átépítése. 

� A szilárd burkolatú utak kátyúzása, aszfaltjavítása a rendelkezésre álló keretek szeint 
megtörtént, veszélyes útszakaszok nincsenek az önkormányzati úthálózatban. 

Egyéb 
� Tomaji temető parkosítása, lezáró kerítés építés locsoló csapok és világítás került kialakításra.   
� Kamera rendszer beállítása a Kultúrháznál és a Teleháznál. 
� A hivatal udvar hátsó bejárója toló kapuval lett ellátva. 
� A két temetői ravatalozó belső festése elkészült. 
� Megtörtént az önkormányzati ingatlanok cím átvezetése a földhivatali nyilvántartásban. 
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� Az általános iskola átvételével karbantartási feladatokat kellett átvenni, a takarítási feladatok 
ellátásával takarító céget bíztunk meg. 

� A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra szerződést 
kötöttünk a kiválasztott vállalkozóval. 

� A hulladékszállítás vonatkozásában év közben új hulladékszállító céget kellett választani. 
� Az önkormányzati játszóterek minősítése folyamatban van. 
� Az iskola – konyha esedékes EV mérése megtörtént. 
� Víztakarékos, vízadagolók kerültek a csapokra. 

 
A műszaki igazgatási terület kiemelkedő feladata volt a tavalyi évben is a települési szabályozási és 
rendezési terv elfogadásának előkészítése, a jogszabályban foglalt folyamatok betartása. 
Időigényes feladat volt a központi cím regisztráció nyilvántartás előkészítése. 
 
Községgazdálkodás, település üzemeltetés: 
A belterületi növényvédelem, és területgondozás ellenőrzés során 70 felszólítást küldtünk ki 
elhanyagolt, gazos területek rendbetételére. 
A hirtelen lezúduló csapadék okozta út és útpadka rongálódások helyreállításai a felmérést követően 
megtörténtek. 
Polgári védelmi rendszerbe állító gyakorlat keretében készült el a Pajtika utca alsó szakaszának 
csapadék árok tisztítása. 
A település kiterjedése, földrajzi adottságai miatt a zöld közterületek gondozása, karbantartása, télen 
a síkosság mentesítése folyamatos készenlétet igényel. A település üzemeltetési vezető irányításával 
az önkormányzat fizikai dolgozói, valamint az előző évekhez képest magasabb létszámú 
közfoglalkoztatott dolgozó hatékonyan látta el a közterületek gondozását. 
 
 
 
 
ADÓIGAZGATÁS, PÉNZÜGY 
 
Adóigazgatás:  
 
Az adóbevételek nagyságát elsősorban jogszabályi környezet alakulása, a törvényi és rendeleti 
szabályok változása határozza meg.  Mivel a helyi adórendszerben sincs teljes körű önkéntes 
adófizetés, ezért komoly szerep hárul az adóhatósági feltárásokra, ellenőrzésekre, valamint a 
kintlévőségeink minél teljesebb behajtására.  

Az önkormányzati adóhatóságnak a saját kintlévőségeinek beszedése mellett egyéb szerv által 
megállapított „adók módjára behajtandó köztartozásokkal” kapcsolatban is van törvény által 
ráruházott végrehajtási feladata. (közigazgatási bírság, egyéb igazgatási szolgáltatási, eljárási díjak) 
Adók módjára behajtandó köztartozás miatt 2014. évben 44 megkeresés érkezett, adótartozás 
végrehajtása ügyben 72 esetben indítottunk eljárást, valamint az adóhátralékkal rendelkezők részére 
értesítést küldtünk ki. 
 
Az adómértékek közül 2014. évben az előző évhez képest egyedül az idegenforgalmi adó változott 
380,- Ft-ról 400,- Ft-ra. 2015. évben nem történt változás.  
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Az előző évhez képest az adómértékek egyik adónem tekintetében sem változtak.   
   
 
 
Az adóbevételek alakulása:      ezer forintban 

Megnevezés 
2014. évi 
bevétel 

Adózók 
(fő) 2015. 

2015. évi bevétel 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Tényleges 
bevétel 

Tényleges 
bevétel a 
módosított 
előir. %-ában 

Építményadó    23.272 734    22.700 - 24.767 - 
Telekadó    35.396 1390    33.000 -   34.378 - 
Idegenforgalmi 
adó 

   63.922       37    62.000 - 62.330 - 

Helyi iparűzési 
adó 

   45.615     597    40.000 - 52.190 - 

Helyi adók 
összesen: 

168.205 2758  157.700 - 173.665 - 

Termőföld 
bérbeadásából 
származó jöv. 

- - - - - - 

Gépjárműadó     10.271 1418      9.500 - 9.803 - 
Talajterhelési 
díj 

644 13 - -       319 - 

Átengedett 
központi adók 
összesen 

  10.915 1431      9.500     10.122   

Bírság, pótlék      1.110   1855      1.000 -      808 - 
Mindösszesen  180.230 6044  168.200 -  184.459 - 
  
  
Adóügyben 2015. évben iktatott ügyiratok száma: 1428 db főszám 
Kiadott adó- és értékbizonyítványok száma 2015. évben: 98 db 

 
 
Pénzügy: 
A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban a gazdasági-pénzügyi feladatokat jelenleg 4 fő látja el. A 
munkatársak feladata az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek, a Hivatal és az Óvoda 
pénzügyi-gazdasági feladatinak ellátása. A dolgozók feladatköre szerteágazó, hiszen szinte minden 
önkormányzati és államigazgatási hatósági ügynek van pénzügyi vonzata. A pénzügyi csoport 
feladata körében elkészíti a költségvetéseket, beszámolókat, időszaki pénzügyi jelentéseket készít, a 
pályázati elszámolásokat pénzügyi szempontból végzi, könyvelési feladatokat lát el, számlavezetési 
és készpénzforgalmi feladatok, vagyongazdálkodás figyelemmel kísérése, munkaügyi feladatok.  
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Vezetik továbbá az önkormányzatot, illetve az intézményt érintő kötelezettségvállalásokat, 
szerződéseket, megállapodásokat.  
A képviselő-testület év közben a folyamatos változások és módosítások átvezetése következtében 
átfogó képet kaphatott az önkormányzat gazdasági és vagyoni helyzetéről is.  
 
 
Az előző évekhez hasonlóan a 2016. év is változásokkal telített lesz, idén is kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk a jogszabályok módosításából adódó változásokra. Fontos változás várható pl. a 
közigazgatási rendszer további átalakítása során, a megyei és járási hivatalok hatáskörének 
módosítása, változása.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 12. 
 
 
 
 
         dr Milus Lajos 
               jegyző 
 


