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Előterjesztés 

 

 

Napirendi pont: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi I. félévi 

ülésterve 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a 

képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de 

évente legalább hat ülést tart. 

 

Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a 

képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 

összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester 

hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

 

Az Mötv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 

közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi változásokból 

eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor kerülhet. Egyes váratlan, 

előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat indokolttá, melyekről 

időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.  

 

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-testület 

2021. I. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti elfogadását kérem.  

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

           jegyző 
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Határozati javaslat: 

 

…./2021.(…) képviselő-testületi határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2021. I. félévi ülésterve jóváhagyásra került. 

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. I. félévi ülésterve 

 

Január 

  

I.) Önálló testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Az önkormányzat 2021. I. félévi üléstervének jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 

alapját képző 2021. évi célok meghatározása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

3.) Vegyes ügyek 

 

Február 

I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével  

 

Az együttes ülés napirendje: 

 

1.) A közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének tárgyalása. 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló 

rendeletének tárgyalása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

4.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése és vezetői 

illetménypótlék megállapítása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

5.) Vegyes ügyek 
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II.) Önálló testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Tájékoztató a 2020. évi belső ellenőrzés megállapításairól 

Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr 

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke 

5.) Vegyes ügyek 

 

Március 

 

I.) Önálló ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a helyi adók 2020. évi bevételeiről  

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

2.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2020. évről és a 

2021. évi munkatervének tárgyalása 

Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező 

4.) Vegyes ügyek 

 

 

Április 

 

I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2020. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Közös fenntartású intézmények 2020. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Közös fenntartású intézmények 2020. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

4.) Vegyes ügyek 
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II.) Önálló ülés  

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

4.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

5.) Vegyes ügyek 

 

Május 

 

I.) Önálló testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság 

2.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről 

Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező 

3.) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

4.) Vegyes ügyek 

 

Június 

 

I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével  

 

Az együttes testületi ülés napirendje: 

 

1.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2020/2021. nevelési évről 

Előterjesztő: Tóth Boglárka óvodavezető 

2.) Védőnői beszámoló a településeken végzett 2020/21. évi tevékenységükről 

Előterjesztő: Sassné Ambrus Judit védőnő 

Szili Zsanett védőnő 

3.) Vegyes ügyek 

 

II.) Önálló ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Vegyes ügyek 

 

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező kiemelt célok meghatározása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 130. §-a értelmében – az 

előző évekhez hasonlóan – 2021. évre vonatkozóan is meg kell határozni a közigazgatási szerv kiemelt céljait. 

Ennek, valamint a köztisztviselő munkakörének figyelembe vételével meghatározott, egyénre kidolgozott 

teljesítménykövetelmények alapozzák meg a köztisztviselő munkateljesítményének évenkénti kétszeri 

értékelését.  

 

A teljesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, 

célja pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban 

lássák el igazgatási tevékenységüket. Ez a cél csak akkor érhető el, ha valamennyi köztisztviselő megismeri, 

elfogadja és támogatja a helyi önkormányzat szándékait, célkitűzéseit. 

 

Az így megfogalmazott célok az önkormányzat működésére, a közigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Hajmáskér, 2021. január  

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2021.(…) képviselő-testületi határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza: 

 

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi teljesítménykövetelményeinek alapját 

képező kiemelt célok a következők szerint került meghatározásra: 

 - A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok maradéktalan 

végrehajtása. 

- A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű 

alkalmazása. 

- Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása az ASP rendszer használatával.  

- Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek 

behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására. 

- Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Közös Önkormányzati Hivatal és az 

intézmények vonatkozásában 2021. évben. 

- Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való 

részvétel. 

- A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a benyújtandó pályázatok szabályszerű kezelése, az előírt 

kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményének 

(Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal) korábbi években tévesen megállapított maradvány kezelése 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestereként a korábbi években tévesen 

megállapított maradvány kezelésével kapcsolatban a következő előterjesztést teszem: 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 2020. december 29-

én módosításra került.  

Az Áhsz. kiegészült egy átmeneti rendelkezéssel, mely következtében 2020. évben egyszeri lehetőség nyílik az 

államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok 

figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem 

helyesbíthető maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget 

biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció 

végrehajtására. Ezzel egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a 

maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel. 

Mindezeknek megfelelően a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal esetén az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) 

pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában 

szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 16.300,- Ft, azaz 

mínusz Tizenhatezer-háromszáz forint. 

 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 2.804.022,- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi 

időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2021.(…) képviselő-testületi határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza: 

 

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal esetén az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. 

rendelet 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi 

beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a 

korrekció összege: - 16.300,- Ft, azaz mínusz Tizenhatezer-háromszáz forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 2.804.022,- Ft. 

A korrigált maradványt a 2020. évi könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet 

XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzatának korábbi években tévesen megállapított maradvány kezelése 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestereként a korábbi években tévesen 

megállapított maradvány kezelésével kapcsolatban a következő előterjesztést teszem: 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 2020. december 29-

én módosításra került.  

Az Áhsz. kiegészült egy átmeneti rendelkezéssel, mely következtében 2020. évben egyszeri lehetőség nyílik az 

államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok 

figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem 

helyesbíthető maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget 

biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció 

végrehajtására. Ezzel egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a 

maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel. 

Mindezeknek megfelelően Hajmáskér Község Önkormányzata esetén az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja 

alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában 

szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: +11.544.946,- Ft 

azaz plusz Tizenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-kilencszáznegyvenhat forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 153.910.173,- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi 

időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2021.(…) képviselő-testületi határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata esetén az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. 

melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 

07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció 

összege: +11.544.946,- Ft, azaz plusz Tizenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-kilencszáznegyvenhat forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 153.910.173,- Ft. 

 

A korrigált maradványt a 2020. évi könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet 

XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Lurkó Óvoda korábbi években tévesen megállapított maradványának kezelése 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestereként a korábbi években 

tévesen megállapított maradvány kezelésével kapcsolatban a következő előterjesztést teszem: 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 2020. december 

29-én módosításra került.  

Az Áhsz. kiegészült egy átmeneti rendelkezéssel, mely következtében 2020. évben egyszeri lehetőség nyílik az 

államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok 

figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem 

helyesbíthető maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget 

biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció 

végrehajtására. Ezzel egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a 

maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel. 

Mindezeknek megfelelően a Lurkó Óvoda esetén az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett 

korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a 

zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 219,- Ft azaz mínusz 

Kétszáztizenkilenc forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 2.946.036,- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi 

időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2021.(…) képviselő-testületi határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza: 

 

A Lurkó Óvoda esetén az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont 

d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. 

sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: - 219,- 

Ft, azaz mínusz Kétszáztizenkilenc forint. 

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 2.946.036,- Ft. 

 

A korrigált maradványt a 2020. évi könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. 

melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

 

Horváthné Székely Zita belső ellenőr (regisztrációs szám: 5112528) az anyakönyvezési tevékenység 

ellátásának, jogszabályi megfelelőségének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri vizsgálati 

jegyzőkönyvében, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) kiegészítését javasolta az alábbiakkal: 

- A rendeletben meghatározott díjak évenkénti tényleges felülvizsgálata. 

- A házasságkötés időpontjának lemondása esetén csak meghatározott napon belül igényelhető 

vissza a befizetett díj. 

A fentiekben leírtak miatt szükséges a R. módosítása. 

 

 

 

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 

 

 
 



 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján) 

 

 

I. Várható társadalmi hatások  

Nem releváns 

II. Várható költségvetési hatások  

Nem releváns 

III. Várható környezeti hatások  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

IV. Várható egészségi következmények  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Belső ellenőri jelentés alapján szükségessé vált a rendelet módosítása 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 
 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján a települési önkormányzat 

képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazást kapott a hivatali helyiségen kívüli és hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése szabályainak és díjainak meghatározására.  

 

RÉSZLETES INDOKLÁS 

 

Az 1. – 2. §-hoz 

Módosító rendelkezéseket tartalmaz 

 

A 3. §- hoz 

 

Ezen § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, illetve a hatályon kívül helyezésre kerülő 

önkormányzati rendelet megnevezését. 

 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 
 



Hajmáskér Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…/2021 (I.28.) önkormányzati rendelete 

a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) a hivatali helyiségen 

kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

(Tervezet) 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér 

Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva–

tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) a hivatali helyiségen kívüli 

és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: 

 „(4) A házasulandók az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb a házasságkötés létesítését 

megelőző 7. napig kötelesek a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára, házipénztárba, vagy 

készpénzátutalási megbízáson befizetni és a befizetés tényét igazolni:” 

2.§ A Rendelet 6. § a következő (5), (6) bekezdéssel egészül ki. 

 

„(5) Amennyiben a többletszolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékukat a házasságkötés tervezett 

időpontját legkésőbb 2 nappal megelőzően írásban visszavonják, az általuk befizetett díj teljes összegének 

visszatérítésére jogosultak. 

 

(6) A házasságkötéséért fizetendő díjak évente felülvizsgálatra kerülnek.” 

 

3.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

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

Köbli Miklós 

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

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

polgármester jegyző 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetve 2021. január… napján. 

 

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

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 





ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

 

 

A településen problémát okoz a rendszámmal nem rendelkező; szabálytalanul elhelyezett, 

valamint a teher-, személy- és áruszállításra szolgáló 2,5 tonna összsúlyt meghaladó járművek 

tárolása. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításával a fentiekben leírt problémákat próbáljuk orvosolni. 

 

A R. módosítása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1), valamint a 16/A. § kapott felhatalmazás alapján történik. 

 

 

Hajmáskér, 2021. január 

 

       Köbli Miklós s.k. 

          polgármester 

 
 

 
 



 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján) 

 

 

I. Várható társadalmi hatások  

Nem releváns 

II. Várható költségvetési hatások  

Nem releváns 

III. Várható környezeti hatások  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

IV. Várható egészségi következmények  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Nem releváns 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 
 



 

 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS 

 

Az 1. – 2. §-hoz 

Módosító rendelkezéseket tartalmaz 

 

A 3. §- hoz 

Kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz 

 

A 4. §- hoz 

 

Ezen § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, illetve a hatályon kívül helyezésre kerülő 

önkormányzati rendelet megnevezését. 

 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 
 



Hajmáskér Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

…/2021 (…..) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016 

(IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Tervezet) 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Önkormányzatának 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva–tekintettel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva polgármestereként az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 

„(2) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról
 
 szóló 2016. évi CL. tv. rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni.” 

2. § A Rendelet 9. § (3) bekezdés a „3,5 tonna összsúly” szövegrész helyébe a „2,5 tonna összsúly” szöveg 

lép. 

3. § A Rendelet a következő 9/A §-szal egészül ki. 

„9/A. § 

(1) Az Hajmáskér Község Önkormányzata az azonosítóval rendelkező járművek esetében az üzemben tartó és a 

rendőrség értesítése mellett a közterületen, parkolóban szabálytalanul elhelyezett járművet elszállíttatja, ha az 

a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben a közúti forgalom biztonságát, vagy a 

közbiztonságot 10 napot meghaladóan veszélyezteti. 

 

(2) Az azonosítóval (rendszám) nem rendelkező járműveken a kihelyezett felszólítást követő 15 nap múlva 

minden más további felszólítás nélkül a Hajmáskér Község Önkormányzatával szerződésben álló telepre kerül 

elszállításra. 

(3)A járműnek közterületről történő eltávolítása előtt a használati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi 

rögzítéssel - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról 

nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a következő előírások betartásával: 

a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban -ismeretlen, vagy 

ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményi úton - értesíteni kell a tárolás helyéről és a további eljárás 

rendjéről, 

b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított járművet csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel 

kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át a Hajmáskér Község Önkormányzatával 

szerződésben álló telepről, 

c) ha az eltávolított járműért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés közlésétől számított 60 

napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a közterület 

tulajdonosa a dolgot értékesítheti, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv#lbj0id9b87


d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és az 

értékesítési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítheti a 

közterületről eltávolított dolgot. 

(4) A teher-, személy- és áruszállításra szolgáló 2,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, előzetes engedéllyel 

a Hajmáskér 616/151 hrsz. (Hajmáskér, Tábori út 16. mögött rész) alatti aszfaltos területen lehet tárolni. Az 

engedélyt a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni. Az engedélyhez szükséges a jármű 

rendszáma, típusa, tulajdonos, üzembetartó neve, címe, valamint a forgalmi engedély másolata. 

(5) A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó személyszállító járművek a Hajmáskér, Tábori út végén található 

buszfordulóban parkolhatnak. 

4.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

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

Köbli Miklós 

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

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

polgármester jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve 2021. január …..napján. 

 

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

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 






