
 

Előterjesztés 
2017. december 18-i képviselő-testületi ülésre 

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A 2/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés 3. módosítására 
teszek javaslatot, még pedig a költségvetés készítése után elnyert  pályázatok, valamint a 
központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatok tudomásul vételére. 
  

 Szociális tüzelő beszerzés      3.600.450,- Ft 
2016évi vis maior támogatás    32.335.000,- Ft 

Bérintézkedések: 
1. Szociális ágazati pótlék    1.072.050,- Ft 
2. Kisgyermek gondozói pótlék     …70.765,- Ft 
 

 
A szociális ágazati pótlék, a kisgyermek gondozói pótlékra kapott összeg a hiány csökkenti 
tekintettel arra, hogy az eredeti költségvetés a kiadások oldalon már az emelt bérekkel került 
megtervezésre.   
  
A természetbeni juttatások között kell kimutatni a gyermekvédelmi támogatáson belül 
kiosztott Erzsébet utalványok összegét, a 2. ütem:974 ezer forint. 
2016. évben Bagi major területén a sok csapadék miatt károsodott utakra vis maior támogatást 
kaptunk, a támogatás lehívása folyamatban van. a lehívható összeg:32.335 ezer forint.  
 
Kérem az előirányzat változások jóváhagyását, a költségvetési rendelet módosítását. 
 
Kengyel, 2017. december 12. 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester  

 



 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
_______/2017.(_________) önkormányzati rendelet tervezete 

 
 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 16.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
1.§ A R. II. fejezetének 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi 
      Költségvetés bevételét:  899.745 e Ft főösszeggel 
      Költségvetési kiadását:  899.745 e Ft főösszeggel 

  Egyenlegét     69.367 e Ft hiánnyal állapítja meg, a hiány 
összegét államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevételével finanszírozza.  
   

2. § (1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt”  a rendelet 3. melléklete” helyébe e 
rendelet  1 számú  melléklete lép. 
 
(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e)számú melléklete” 
helyébe e rendelet 1. a-e) melléklete lép. 
 
(3) A R. II fejezetének4.§ (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 5. melléklete” helyébe e 
rendelet 2. melléklete lép. 
   
3. § Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 
 



 

 
Részletes indoklás 

 
 

A 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről, módosításáról 

 
1.§-hoz 

 
A rendelet 1 §-sa az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 

2.§-hoz 
 
A rendelet 2.§-a az előirányzat módosítások  utáni mellékletekben történő változást vezeti át. 
 

3.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
– kiegészítéséről, módosításáról 

 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő 
az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2017. évi 
költségvetési rendelet az Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek 
figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás 
főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 

 

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A rendelet módosításának szükségességét indokolja, az év közben elnyert pályázatok, és a. 
központosított előirányzatok leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a 
költségvetés módosítása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 

Nagy Szilárd  
polgármester  

 



_____/2017.(XII.18.) Kt. 
Határozati javaslat 
 
a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának elfogadása 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okiratát a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja. 
 

Ezzel egyidejűleg az 106/2017.(X. 26.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 
 



 

Okirat száma: …./2017. (XII. 18.) 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kengyeli József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 5083 Kengyel, Kossuth út 98. 

2. ,A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. 05. 21. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdése, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásaira. 

2.3.  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1. megnevezése: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
2.3.2.  székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
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4. ,A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Mötv. 13.§. (1) bekezdés 7. pontja alapján 
közművelődési tevékenység, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-a alapján nyilvános könyvtári 
feladatok , továbbá a 76. §-a alapján helyi közművelődési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910 110   Közművelődési intézmények tevékenysége 
 
4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
Közművelődési alaptevékenység: 

     a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

  h) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése 

 
   i) a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,  
 
   j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 
 
   k) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
 
   l) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 
 
 

Könyvtári alaptevékenység: 

    a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
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d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 
egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

   i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az 
ország versenyképességének növeléséhez, 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

l) az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező 
számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és 
használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi 
fejlődésének védelme érdekében. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013 050           Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
2 082 042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082 043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082 044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082 091           Közművelődés – közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 082 092           Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

7 083 030           Kiadói tevékenység 

8 910 110   Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kengyel Község közigazgatási 
területe 

4.5.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Az Áht. 7. §. (1) bekezdése alapján 
önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladatot lát 
el. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt a Mötv. 41. § (7) 
bekezdése alapján (figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
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előírásaira) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, nyilvános pályázati 
eljárás útján, határozott időre. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

2 munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  

 
5,3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
ábráját, a működésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 24. napján kelt, 5/2013. (I. 23.) okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Kengyel, 2017. december 

P.H. 

 

Nagy Szilárd polgármester 

 
, 

 



Előterjesztés 
2017. december 18-i képviselő-testületi ülésre 

 
Folyószámlahitel keret igénylésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása, a bérek, szociális kiadások, a közüzemi, 
étkeztetési számlák időbeni kifizetése érdekében javasoljuk folyószámlahitel keret 
megállapítását kérni az számlavezető OTP Nyrt-től 2018. január hó 02-től - 2018. december 
30-ig, 21 millió forint összegben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hitelkeretet fel 
is használja az önkormányzat! 
A hitelkeret fedezete az önkormányzati helyi adók és a gépjárműadó önkormányzatnál 
maradó részének a 45%-a. 
Várható helyi adó bevételek 2018-ra: 

 Iparűzési adó     : 25.500.000,- 
 Magánszemélyek kommunális adója:    18.750.000,- 
 Gépjárműadó:         4.400.000,- 
Összesen:        48.650.000,- 
 
Az összeg 45 %-a       21.892.500,- 
 

A folyószámlahitel keret engedélyezéséhez az önkormányzatnak az alábbi határozatot meg 
meghoznia és benyújtania a hitel kérelemmel együtt. 
 
............../2017. (XII.18.) Kt. 
Határozat 
 
Folyószámla-hitel igénybevételéről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat 2018. január 02. napjától 2018. december 30. napjáig 21 
millió Ft, azaz huszonegymillió forint összegű folyószámla-hitel felvételét határozta el az 
átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
A hitel végső lejárata:  2018. december 30. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a 
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb 
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít. 
 
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel 
futamideje alatt, amennyiben a Kengyel Községi Önkormányzat fizetési számláján az 
Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes 



visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi 
adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kengyel Községi Önkormányzat 
fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint 
annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Kengyel Községi Önkormányzat képviseletében 
aláírja. 
 
  
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettes jegyző 
3. OTP Nyrt Szolnok 
4. Képviselő testület tagjai 
5. Irattár 

 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
 polgármester       helyettesítő jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
2017. december 18-i képviselő-testületi ülésre 

 
 

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (4) bekezdése 
előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok 
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt 
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
(5) a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 
31-ig hagyja jóvá. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/211.(XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr) 15.§ (1) Az Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében a belső 
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, e mellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez 
szükséges forrásokat biztosítani. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/211.(XII.31.) 
Korm. rendelet (Bkr.) szabályozza a feladat teljes vertikumát.  
Az éves ellenőrzési terv elkészítését a Bkr. 31.§-a írja elő, mely értelmében a stratégiai ellenőrzési 
tervvel összhangban a belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó 
ellenőrzési ütemtervet. 
 
A belső ellenőr elvégezte a kockázatelemzést. A belső ellenőrnek és a költségvetési szerv 
gazdaságvezetőjének közös nézete, elképzelése alapján kialakult a belső ellenőrzési fókusz, mely a 
tervezés előkészítési folyamat egyik legfontosabb lépése.  
A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas kockázatúnak tekintett folyamatok 
rangsorolásában, illetve az ellenőrzött tevékenységek és egységek közötti erőforrás-allokáció 
meghatározásában, azaz a belső ellenőrzéssel szemben támasztott vezetői elvárások azonosításában. 
 
A költségvetési szerv gazdaságvezetőjével történt egyeztetés és a kockázatelemzés eredményeként 
megállapítható, hogy továbbra is a szabályozás összetettségéből, és a változásokból adódó kockázatok 
kiemelt jelentőségűek. A korábbi kettőhöz a nyertes pályázatokkal megnövekedett bevételek megfelelő 
szabályos felhasználása harmadik területként merült fel. 
 
A 2018. évi ellenőrzési tervben a fenti kockázatokhoz tartozó folyamatok ellenőrzésére kell fókuszálni.   
 
Kengyel, 2017. december 13. 
Készítette:         Jóváhagyta: 
 
 
            Csehné Köteles Rozália                   Dr. Bartók László 
                 belső ellenőr                                        helyettesítő jegyző  
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A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzés tervezése és kockázatelemzés 
eredményének rövid bemutatása 

 
A belső ellenőrzés tervezése előkészítésének folyamata: 

 áttekintette és elemezte a külső és belső kontrollkörnyezetet annak érdekében, hogy 
azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat; 

 azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (folyamatgazda: az adott folyamat 
irányításáért, működtetéséért felelős személy) és a jegyzővel egyeztetett az egyes 
folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról; 

 megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára; 
 értelmezte a polgármesteri hivatal és az önkormányzat célkitűzéseit; 
 a jegyzővel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt; 
 a kritikus, fontos folyamatokat azonosították, elemezték és osztályozták azok relatív 

jelentőségének megfelelően; 
 
Az ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelveket kellett követni:  

 A tervezést folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kellett alapozni 
Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása során a belső ellenőrzés a folyamat alapú 
kockázatelemzés eredményeit használta fel. 

 A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie 
A stratégiai időtávú tervezés négy-hét évet kell, hogy lefedjen, de rövid idő alatt is a hosszú távú célok 
elősegítése volt a cél.  

 A tervezésnek folyamatosnak kell lennie 
A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a stratégiai ellenőrzési 
tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési terv időszakára kitűzött 
célokat.  

 A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie 
Az ellenőrzés tervezésének a hivatalra ható változásokhoz igazodnia kell. A hivatal jelenlegi kockázati 
struktúrája értékelésre került, ami az ellenőrzendő területekből kiderül, de az ellenőrzési tervet év 
közben módosítani lehet. 
 
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása 
A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a hivatal működési folyamatait 
vette számba. A folyamatok a hivatal és az önkormányzat célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek 
kialakításra. Különösen fontos volt a hivatal és az önkormányzat működési folyamatait vizsgálni, és 
azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen 
felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért. 
 
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása eredményeképpen Folyamatlista készült, amely 
tartalmazza a folyamatok listáját, a folyamatgazdák megnevezését és a folyamat fontosságát. 

 
A belső ellenőrzési fókusz kialakítása 
A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőr és a Hivatal vezetőjének azon közös nézetét, elképzeléseit 
jelentette, hogy a belső ellenőrzés elsősorban mely területeket ellenőrizze. A kiemelten fontos 
folyamatok esetében fennálló kockázatos területek ellenőrzésére kell fókuszálni.   
 
Kockázatelemzés 
A kockázatelemzési folyamat célja volt, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a 
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hivatal folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat.  
A kockázatelemzés alapján megállapítható, hogy a nyertes pályázatokkal megnövekedett bevételek 
megfelelő, szabályos felhasználása – jelentős kockázatú területként merült fel. 

- Az előre nem tervezhető jogi és belső szabályozások változásából adódó (közbeszerzés 
lebonyolítása, eredményessége, beruházás lebonyolítása), 

- a szakmai feladatok bonyolultságából adódó kockázatok jelentősek (a pályázatokkal való 
elszámolás folyamata). 
 

A 2018. évi belső ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés külön dokumentumban szerepel. 
 
A kockázatelemzés alapján ellenőrzésre kiválasztott folyamatok: 
 
Az elnyert Európai Uniós pályázatok felhasználásának, a támogatás elszámolásának ellenőrzése:  
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat bevételének jelentős összegét kitevő 
EU-s támogatások felhasználása a szerződéseknek megfelelően történik-e, a közbeszerzések 
lebonyolítása szabályosan történik-e, az elszámolás a számviteli szabályok szerint történik-e. 
 
 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
 
                                                                                 Csehné Köteles Rozália  
                                                                                       Belső ellenőr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Kapacitás felmérés 
 

A Kengyeli Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2018. évre 
 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet szerint a költségvetési szerveknél foglalkoztatott belső ellenőrök számát kapacitás 
felmérés alapján úgy kell megállapítani, hogy az arányban álljon a szervezet által ellátott feladatokkal, 
a kezelt eszközök nagyságával és a stratégiai tervben foglaltakkal.  
A belső ellenőrzés változatlanul külső szakértő bevonásával történik. A Bkr. a belső ellenőrzési 
vezetői feladatokat is a szakértő látja el. A kapacitás felmérés elkészítése is e feladatkörhöz tartozik. 
A kapacitás felmérés úgy lett elkészítve, hogy a kapacitás arányban áll: 

- a Polgármesteri Hivatal külső ellenőrző szervezete, illetve személy által ellátandó feladatokkal, 
- a kezelt eszközök nagyságával és 
- az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével,  
- az ellenőrzési tevékenység, a tanácsadó szerepkör, a képzés és az egyéb tevékenységek 

tervezésével.  
- a stratégiai tervben foglaltakkal. 
 

Az erőforrások elosztása az ellenőrzési tervek megvalósíthatóságának biztosítása szempontjából 
kulcsfontosságú lépés. Egy tervezett ellenőrzés erőforrás szükségleteinek felmérése során elsősorban a 
következőket kell figyelembe venni:  
 az azonosított kockázatok jelentősége; 
 a tervezett ellenőrzés típusa; 
 az ellenőrizendő tevékenységek összetettsége; 
 a tevékenység kapcsán rendelkezésre álló ismeretek szintje; 
 a tevékenységekkel kapcsolatosan és a bevont ellenőrzendő területeken szerzett korábbi 

ellenőrzési tapasztalatok; 
 az ellenőrök képzettsége, hozzáértése és szakmai gyakorlata. 

 
Az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően, valamint a kockázatelemzés eredményeivel 
összhangban kell megválasztani az ellenőrzés végrehajtásához szükséges vizsgálati eljárásokat és 
módszereket. 

 
2018. évben ellenőrizendő területek: 

- pénzügyi ellenőrzés: 
Az elnyert Európai Uniós pályázatok felhasználásának, a támogatás elszámolásának 
ellenőrzése:                                                     15 nap 

 
A 2018. évi munkatervi ellenőrzésekhez erőforrás szükséglet: 15  szakértői nap  
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A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2018. évi éves  
Ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása 

S.sz. Megnevezés 
Átlagos 

munkanapo
k száma / fő 

Létszám 
(fő) 

Ellenőri napok 
száma összesen 

(Átlagos 
munkanapok száma 

× Létszám) 
1. Bruttó munkaidő  20 20 

2. Kieső munkaidő     0 
3. Fizetett ünnepek   - 
4. Fizetett szabadság (átlagos) -  - 
5. Átlagos betegszabadság -  - 

6. Nettó munkaidő (rendelkezésre álló 
kapacitás):   120 

7. Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl.60%)  

  

15 
8. Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%) 2 
9. Tanácsadói tevékenység (pl. 10%) 1 
10. Képzés (pl. 10%) - 

11. Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%) 2 

12. Összes tevékenység kapacitásigénye: 20 

13. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 
szükséges: 20 

14. Tartalékidő 

Ha a rendelkezésre 
álló kapacitás több, 
mint amennyi a terv 

végrehajtásához 
szükséges 

15. Külső szakértők (speciális szakértelem) 
igénybevétele 

Ha a terv 
végrehajtásához 

speciális szakértelem 
szükséges 

16. Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső 
szolgáltató által) 

Ha a rendelkezésre 
álló kapacitás nem 

elegendő a terv 
végrehajtásához, 

akkor külső 
szolgáltató 

igénybevételét kell 
tervezni 

 
A felmérés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és a stratégiai tervben foglalt 
kapacitás szükséglet összhangban van (elegendő és megfelelő). 
Az egy fő külső szakértő igénybevételével a feladatellátás 2018. évben biztosított.  
 



6 
 

……….../2017. (XII. 18.) Kt. Határozat 
 
A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31-32.§-a alapján, a 2018. évi belső 
ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
 
 
Kengyel, 2017. december 13.  
 
 
 
           Nagy Szilárd                                           Dr. Bartók László 
          polgármester                                                         helyettesítő jegyző 
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KENGYELI POLGÁRMESTERI HIVATAL  

 
2018. évi belső ellenőrzési terve 

 
Sorszá
m 

Az ellenőrzés tárgya  Az ellenőrzés célja, módszerei, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati tényezők (itt 
elegendő a kockázatelemzési 
dokumentum, vonatkozó pontját 
megadni) 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés 
tervezett 
ütemezése 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri nap) 

2017-
12-01 

Az elnyert eu-s 
pályázatok 
felhasználásának, a 
támogatások 
elszámolásának 
ellenőrzése 

Célja: az elnyert támogatások 
felhasználása a szerződéseknek 
megfelelően történjen. A számviteli 
szabályoknak megfelelő elszámolás  
Módszere: Az elszámolások 
ellenőrzése  
Időszak: 2018. évi tényadatok 

A tervezéshez, illetve a 
szakmai és adminisztratív 
feladatok ellátásához 
szükséges adatokat, 
információkat a partnerek 
nem időben bocsátják 
rendelkezésre 

 

 

pénzügyi 
ellenőrzés 

 
 
Önkormányzat és 
a gazdálkodási 
feladatot ellátó 
Polgármesteri 
Hivatal  

 

2018. 
augusztus- 
szeptember- 
október 

 

15 ellenőrzési 
nap 

 

Kengyel, 2017. december 13. 

                Készítette:                                                                                                                                               Jóváhagyta:   
                                                                              
                                          Csehné Köteles Rozália                                                                                                                           Dr. Bartók László 
        belső ellenőr                                                                               helyettesítő jegyző  
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 Előterjesztés 
2017. december 18-i képviselő-testületi ülésre 

 
A 2018. évi közfoglalkoztatási programokban való részvétel 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel községben jelenleg 6 startmunka program működik. 2017 évben a 
közfoglalkoztatottak közül többen sikeresen elhelyezkedtek a valós munkaerő piacon, így a 
hiányzó létszámokat nehéz, vagy lehetetlen feltölteni. Mind ezek alapján kevesebb program 
indítását javasoljuk a 2018-as évben 
 
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása járási mintaprogram 
 
A program időtartalma:     2018. március 1- 2019. február 28. 
A programban alkalmazottak száma:    15 fő 
 1 fő munkairányító 
 1 fő gépkezelő 
 1 fő adminisztrátor 
 12 fő segédmunkás 

 
A programban tervezett feladatok: Kengyel közigazgatási területén a 03,047, 0209 hrsz-ú fő 
mezőgazdaság utak és a kapcsolódó mellékutak melletti területről illegális hulladék 
begyűjtése, elszállítása. Kengyel közigazgatási területén a 1174, 065 hrsz, 
0140/11,0140/21hrsz-ú területekről illegális hulladék begyűjtése, elszállítása.  
 
Jellemzően a mezőgazdasági utakra, vagy utak mellé helyezik ki illegálisan a szemetet, ezért 
ezen a programon belül mezőgazdasági utak karbantartását is megtervezzük, a 15 fős 
csoporton belül 5 fővel. 
 
 
Belterületi közutak karbantartása 
 
A program időtartalma:     2018. március 1- 2019. február 28. 
 
A programban alkalmazottak száma:    15 fő 
 1 fő munkairányító 
 1 fő adminisztrátor 
 1 fő kőműves szakmunkás 
 12 fő segédmunkás 

 
A programban tervezett feladatok: Kengyel területén a karbantartást igénylő járda szakaszok 
teljes javítása. 
 
Az útpadkák folyamatos karbantartása, a csapadék víz levezetése. Az érintett szakaszokon a 
belterületi árkok vízelvezetésének folyamatos biztosítása. 
 
A programban tervezett feladatok: Kengyel község közigazgatási területén, 5 km külterületi 
csatorna rendszeres karbantartása. 
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Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
 
A program időtartalma:     2018. március 1- 2019. február 28. 
 
A programban alkalmazottak száma:    15 fő 
 1 fő munkairányító 
 1 fő adminisztrátor 
 4 fő kosárfonó 
 4 fő szőnyegszövő 
 4 fő seprűkészítő 
 1 fő varrónő 

 
A programban tervezett feladatok: szőnyegszövés, kosárfonás, seprűkészítés, tervezzük a 
dolgozók képzését is.  
Alapanyagok beszerzéséhez, és eszközök pótlásához kérünk segítséget. 
 
Mezőgazdasági mintaprogram 
 
A program időtartalma:     2017. március 1- 2018. február 28. 
 
A programban alkalmazottak száma:    15 fő 
 1 fő munkairányító 
 2 fő gépkezelő 
 12 fő segédmunkás 

 
A programban tervezett feladatok: 
Előállítani kíván termékek: 
 földieper  
 kukorica 
 paradicsom 
 uborka 
 zöldhagyma 
 paprika 
 dinnye 
 retek 
 amerikai fűz 
 homoktövis 

A beszerzések: palánták, vetőmag, gázolaj, locsoló berendezések. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
……../2017.(XII.18.) Kt  
Határozat 
 
2018. évi közfoglalkoztatási programban való részvétel 
 

Kengyel Község Képviselő testülete a Belügyminisztérium által 
meghirdetett közfoglalkoztatási programokban rész kíván venni, ezért 
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pályázatot (kérelmet) nyújt be az alábbi programok járási mintaprogram 
indítására (folytatására), programonként 15 fő közfoglalkoztatott 
foglalkoztatására: 

1. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása   
2. Belterületi közutak karbantartása 
3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
4. Mezőgazdasági mintaprogram 

 
A képviselő testület pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen 
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
Határidő: 2017.december 20. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

 
 
Kengyel, 2017. december 12. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
                polgármester      helyettesítő jegyző 
 















_____/2017.(XII.18.) Kt. 
Határozati javaslat 
 

Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetbe történő delegálás 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli 
Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetbe, Kengyel Községi 
Önkormányzat képviseletében, Németh Lajos önkormányzati 
képviselőt delegálja. 

Határidő: 2017. december 31. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2 .  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3 .  Németh Lajos képviselő tag 
4 .  Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
5 .  Irattár 

 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
               polgármester       helyettesítő jegyző 
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_____/2017.(XII.18.) Kt.  
Határozat 
 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról  

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
munkatervét a melléklet szerint j ó v á h a g y j a .  

 
 
Kengyel, 2017. december 13. 
 
 
 
 

Nagy Szilárd     Dr. Bartók László 
                     polgármester           helyettesítő jegyző 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2018. évi 

M U N K A T E R V E  
 

I. 
A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2018. évi feladatainak tervszerű megoldása érdekében 
a következő munkatervet fogadja el:  
 
 

II. 
Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Az ülések időpontja: A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra 

 
I.  ülés:            2018. február hó  
N a p i r e n d : 

1./ Az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet a 
testület elé  
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  
 Németh Lajos a bizottság elnöke  
 
 

2./ Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról /írásban/ 
Előadó: igazgató 
Felelős: jegyző 

 
3./ Tájékoztató az Állami Közútkezelő KHT Kengyelt érintő útjainak állapotáról, fejlesztésekről 

/írásban/ 
Előadó: Állami Közútkezelő KHT igazgató 
 

4. Tájékoztató a 2018. évi Országgyűlési választás /írásban/ 
Felelős: jegyző 
 

II.  ülés:           2018. április hó 
N a p i r e n d : 
 

1./ Beszámoló a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet a 
testület elé 

               Felelős:  Nagy Szilárd polgármester  
 Németh Lajos a bizottság elnöke 
 
 

2./ Beszámoló a közrend- közbiztonság helyzetéről /írásban/ 
              Előadó: Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

3./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/ 
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Előadó: Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  

III. ülés         2018. május hó  /KÖZMEGHALLGATÁS IS/ 
N a p i r e n d : 
 

1./  Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/ 
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

2./  Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról /írásban/ 
Előadó: jegyző 
 

3./ Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról 
/írásban/ 
Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnők 
Felelős: jegyző 
 
 

IV. ülés       2018.  augusztus  hó 
N a p i r e n d : 

1./  Beszámoló a 2018. I. félévi gazdálkodásról /írásban/ 
Előadó: Nagy szilárd polgármester 
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be 
a testület elé. 
Felelős:  Nagy Szilárd polgármester  
 Németh Lajos a bizottság elnöke 

 
2./  Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről /írásban/ 

Előadó: jegyző  
 
V. ülés  2018. szeptember hó   
N a p i r e n d : 

1./  Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda egységes Óvoda-Bölcsöde munkájáról /írásban/ 
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető 
Felelős: jegyző  

 
2./  Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről /írásban/ 

Előadó: iskolaigazgató 
Felelős: jegyző 
 

3./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési tevékenységéről /írásban/ 
Előadó: TRV Zrt. vezérigazgatója 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  

 
VI. ülés:  2018. november hó 
N a p i r e n d : 

1./  Tájékoztató a 2018. évi háromnegyedéves gazdálkodásról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be 
a Képviselő testület elé. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  

 Németh Lajos a bizottság elnöke 
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2./  A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /írásban/ 
Előadó: jegyző 

 
3./  A 2019. évi munkaterv megtárgyalása /írásban/ 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
 

4./  Beszámoló a közfoglalkoztatás működéséről /írásban/ 
Előadó: termelésirányító 

 
 

 
III. 

SZERVEZÉSI FELADATOK 
 

Az előterjesztések elkészítésének határideje: az ülés előtti 10. nap. 
       
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg a következő napirendeket, 
állásfoglalását alakítsa ki és terjessze a testület elé:  
- a februári ülés első napirendjét,  
- az áprilisi ülés első napirendjét, 
- az augusztusi ülés első napirendjét,  
- novemberi ülés első, és második napirendjét 

 
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalja meg és véleményezze a következő 
napirendeket: 
-    februári ülés második napirendjét, 
-   májusi ülés első, második és harmadik napirendjét,  
-   szeptemberi ülés első és második napirendjét.  
  
A májusi   KÖZMEGHALLGATÁS- ról  a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.  
Felelős: jegyző 

 
A 2018. évi pénzügyi terveket előzetesen egyeztetni kell az érintett intézmények vezetőivel, az 
érdekképviseleti szervekkel. 

 
 
 

IV. 
EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK 

 
- Március 15-ét községi ünnepség keretében kell megünnepelni. 

Felelős: Kozák Ferencné alpolgármester 
 

- A falunapi ünnepségen kell átadni a helyi kitüntetéseket. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 

A munkatervet meg kell küldeni: 
- az önkormányzati képviselőknek, 
- a nem képviselő bizottsági tagoknak. 
 
K e n g y e l ,  2017.  december …... 
 

Kengyel Községi Önkormányzat  
Képviselő-testület 
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