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1. A pénzügyi  és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása 

 

Hidasnémeti önkormányzati hivatal rendelkezik gazdálkodási szabályzattal, számviteli politikai és leltá-
rozási szabályzattal is. 
 

2. A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása 
 

Hidasnémeti önkormányzatánál a költségvetés jelenlegi tervezésének módszertana kétütemő bázislapú 
ciklusterv. Hidasnémeti önkormányzatának választott tisztségviselıi és a polgármesteri hivatal vezetıi 
jelenleg nem ismerik a stratégiai tervezés módszertanát. Igény van rá, a pályázat keretében képzés 
során megvalósítandó. 
 
Az intézmények igényei, a könyvelı jelentései alapján a költségvetés tervét a pénzügyi munkatárs köz-
remőködésével a jegyzı terjeszti elı a testületnek. A beterjesztésnek (figyelemmel a központi költség-
evetés elfogadásának idıpontjával) tárgyév február 15.-éig meg kell történnie, a testületnek rendelettel 
kell elfogadni 30 napon belül. A költségvetés tervének elkészítésében korábban elıfordulhatott a belsı 
határidı csúszása, amelynek oka a megfelelı létszámú pénzügyi elıadó munkatárs hiánya, illetve az 
ebbıl fakadó feladat-torlódások. 
 

Bár Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezés a kapcsolódó szakmai ismeretek jelenlegi 
hiánya miatt nem terjed el, a beruházásoknál, fejlesztéseknél viszont jelentkezik a stratégiai tervezés, 
annak kiterjesztése iránti elkötelezettséget érezni lehet a vezetıknél.A stratégiai tervezés bevezetésé-
nek elınyeit látják Hidasnémeti önkormányzatánál, de akadálynak érzik, hogy felsıbb szinten (szak-
igazgatás) sincs még stratégiai tervezés bevezetve. 
 

Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezés bevezetését jelenleg képzés nem támogatja. 
 

Hidasnémeti önkormányzatánál a stratégiai tervezést IKT eszköz nem támogatja. A testület félé benyúj-
tott költségvetési táblák papírlapúak, igény van elektronikus adathordozóra, amely a pályázat keretei 
között megvalósítandó. 
 

3. Tartalmi és eljárási kapcsolatok az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költség-
vetés elıkészítése és elfogadása között 

 
Hidasnémeti önkormányzatánál szakpolitikák önállóan nincsenek definiálva, ezért erıforrásigények 
önállóan nem jelennek meg a költségvetésben és stratégiai tervezés sincs ezeken a területeke. Hidas-
németi önkormányzata az önállóan nem definiált szakpolitikák tervezéséhez külsı szakértıt nem vesz 
igénybe. Emberi erıforrásaikat a hivatal és részben az intézmény adja. Az intézmény vezetıje dönt a 
munkatársak felvételérıl, és a szükséges képzésekrıl – amelyekre a részvételt a munkatárs is kezde-
ményezheti. A képzések költségének 50-100 %-át egyedi döntések alapján támogatja a képviselıtestü-
let. 
 
Az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés elıkészítése és elfogadása közötti tartalmi 
és eljárási kapcsolatok a következık: 
 
A pénzügyi teljesítések értékelése a gazdasági ellenırzési folyamatába van beépítve 
A szakmai teljesítések értékelése a szakmai szervezetek ellenırzési folyamatába van beépítve 
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4. A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének elkészítéséért a jegyzı felel, aki a tervezési munkában a 
hivatalon belül a pénzügyi elıadó munkájára támaszkodik. Az önkormányzat által fenntartott intéz-
mény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben elkészítik az intézmény(ek) intézményi költségvetési terét, 
amely az intézményben dolgozó közalkalmazottak bér és járulékainak tervezésébıl áll. Az intézmények 
dologi kiadásainak tervezését a jegyzı végzi el. Az intézmények költségvetés tervezetét az intézmény 
vezetıje nyújtja be a jegyzınek.  
 
A döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja, hiszen 
az tartalmazza a normatív támogatás elemeit. 
 
A jegyzı állítja össze az önkormányzat éves költségvetésének végleges tervét, amelyet a képviselıtes-
tület elé terjeszt. A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben 
dönt. A költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok. 
Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév feb-
ruár15.-i megtörténik, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik 
 

Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához döntés-támogatási 
eszközök a könyvvizsgálói szabályzatban találhatók. 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához stratégiai tervezés 
módszertanát nem alkalmazzák. 
 

Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének elkészítéséhez és elfogadásához egyéb módszertanként 
a belsı ellenırzés részeként a kockázatelemzést alkalmazzák, melyet a jegyzı állít össze. Egyes pá-
lyázatok egyedi költségvetése, annak tervezése esetileg igényelhet egyéb módszertant. 
 

Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a testület nyil-
vános ülésén történi, amelyen bármely állampolgár, akár társadalmi szervezet képviseletében is részt 
vehet. Azonban ezt a lehetıséget nem használják k az állampolgárok, érdeklıdés nem tapasztalható. A 
költségvetés tervdokumentumai nem nyilvánosak, de az elızı év sarokszámai megjelennek a település 
folyóiratában a Hidasi Hírnökben. 
 

Az intézmények vezetıi készítik el az intézmény éves költségvetés tervezetét, amelyben az intézmény 
közalkalmazottainak bér- és járulékai szerepelnek 

 

Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása folyamatához 
jelenleg nem kapcsolódik IKT támogatottság. Saját szoftverjük nincs, a könyvvizsgáló excelben és 
wordben küldi a dokumentumait. 
 
Hidasnémeti önkormányzata által fenntartott intézmények költségvetési tervét tárgyév január végére 
kéri be a jegyzı. 
Más önkormányzattal közösen fenntartott intézmények költségvetési tervét tárgyév február elejéig kéri 
be a jegyzı- 
 
Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetés tervét a jegyzı tárgyév február 15.-én terjeszti a képvi-
selıtestület elé. 
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A tárgyévi költségvetési terv elıterjesztését követi az elızı év költségvetési beszámolójának leadása a 
MÁK felé. Az éves költségvetés zárszámadása elkészítésének és leadásának határideje a következı év 
április 30. napja. Zárszámadásról szóló jelentést képviselıtestületi határozat erısíti meg.  
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában költségvetés készítését érintı képzést, továbbképzést jelenleg 
nem terveznek. 
 
Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a döntés-elıkészítı dokumentáció, de nem kapják meg 
automatikusan, csak a saját intézményükét ismerik. Nincs alapos IKT támogatottság sem. Csak excel 
 

5. Az új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezéséét a jegyzı felel, aki a tervezési munkában a 
hivatalon belül a pézügyi elıadó munkájára támaszkodik. Az önkormányzat által fenntartott intéz-
mény(ek) vezetı(i) saját hatáskörükben tervezik meg az intézmény(ek) intézményi költségvetési tervét, 
amely az intézményben dolgozó közalkalmazottak bér és járulékainak tervezésébıl áll. Az intézmények 
dologi kiadásainak tervezését a jegyzı végzi el.  
A döntés-elıkészítés folyamatát meghatározza a központi költségvetés elfogadásának idıpontja, hiszen 
az tartalmazza a normatív támogatás elemeit. 
 
A jegyzı állítja össze az önkormányzat éves költségvetésének végleges tervét, amelyet a képviselıtes-
tület elé terjeszt. A képviselıtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben 
dönt. 
Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselıtestület elı történı beterjesztése a tárgyév feb-
ruár15.-i megtörténik, a terv megvitatása és elfogadása ettıl kezdıdıen 30 napon belül megtörténik 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához döntés-támogatási 
eszközök nem kapcsolódnak. 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezéséhez és végrehajtásához stratégiai módszertant 
nem alkalmaznak. 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezési és végrehajtási folyamatában egyéb módszer-
tant mint a bázisalapú ciklusterv, nem alkalmaznak. 
 
Az intézmények vezetıi készítik el az intézmény éves költségvetés tervezetét, amelyben az intézmény 
közalkalmazottainak bér- és járulékai szerepelnek.  
 
Hidasnémeti önkormányzata éves költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a testület nyil-
vános ülésén történik, amelyen bármely állampolgár, akár társadalmi szervezet képviseletében is részt 
vehet. Azonban ezt a lehetıséget nem használják k az állampolgárok, érdeklıdés nem tapasztalható. A 
költségvetés tervdokumentumai nem nyilvánosak, de az elızı év sarokszámai igen 
 
Hidasnémeti önkormányzata költségvetésének tervezési és végrehajtási folyamatában egyéb módszer-
tant mint a bázisalapú ciklusterv, nem alkalmaznak. Változtatásra van igény, de nem életszerő, mert 
nem bonyolult a költségvetés. 
 
Az intézmények vezetıi számára betekinthetı a döntés-elıkészítı dokumentáció, nincs alapos IKT 
támogatottság sem.  
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Intraneten keresztül nem állnak kapcsolatban egymással a hivatal és az intézmények vezetıi, de igény 
van rá, és a pályázat során megvalósítandó. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál jelenleg új költségvetés tervezési és végrehajtási technikákat nem al-
kalmaznak. Tehát IKT támogatottsága nem releváns.  
 

6. A pénzügyi  és költségvetés végrehajtási ellenırzés javítása 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés belsı el-
lenırzési terv alapján készül, folyamatba építetten évközben. Fıkönyvi kivonatot készít a gazdasági 
ügyek  elıadó és a jegyzı ellenırzi. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi  és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez kap-
csolódó döntési folyamatokhoz kapcsolódóan nincs külön dokumentum, a belsı ellenırzési terv alapján 
történik. Fıkönyvi kivonatot készít a pénzügyi  elıadó és a jegyzı ellenırzi. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéshez döntés-
támogatási eszközök jelenleg nem kapcsolódnak. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnél jelenleg 
a stratégiai tervezés módszertana nincs jelen 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben egyéb) 
technikákat nem alkalmaznak. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek folya-
matában nincsenek az intézménynek felelısei. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésnek jelenleg 
nincs nyilvánossága. Az ellenırzést elfogadó testületi ülés jegyzıkönyvét ugyanakkor fel lehet tenni zz 
önkormányzat honlapjára. 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzéséhez nem 
terveznek képzést, mert szakirányú felsıfokú végzettséggel rendelkezik a jegyzı 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének rendje 
folyamatba épített, negyedévente történik. A belsı ellenırzés a belsı ellenırzés terve és üteme szerint 
zajlik. A jelenlegi eljárásrend megfelelı 
 
Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésének jelen-
leg nincs IKT támogatottsága. Az igény meg van rá, a pályázat során megvalósítandó. 
 

Hidasnémeti önkormányzati hivatalában a pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzésben hivatal 
vezetıi számára nem állnak rendelkezésre elektronikusan döntés-elıkészítı dokumentumok. Az igény 
meg van rá, a pályázat során megvalósítandó. 
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7. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása 

 
Hidasnémeti önkormányzatának közbeszerzési koncepcióit a jegyzı és a polgármester egyezteti. Az 
önkormányzat rendelkezik közbeszerzési szabályzattal. A közbeszerzések alacsony száma miatt a 
testület alkalmi közbeszerzési bizottságot jelöl, és a közbeszerzési eljárás lefolytatását kiadják szakértıi 
cégnek. A közbeszerzésrıl a képviselıtestület dönt. 
 
A közbeszerzés célját és tartalmát a jegyzı és a polgármester egyezteti. Külsı szakértı céggel elkészt-
tetik a közbeszerzés ajánlattételi és ahhoz kapcsolódó mőszaki dokumentációját. A jegyzı a szakmai 
anyagokat átadja a képviselıtestület ad hoc közbeszerzési bizottságának. A közbeszerzési bizottság 
jóváhagyja a közbeszerzési dokumentumokat, a polgármester szignálja és a jegyzı kiküldi a közbe-
szerzési ajánlatkéréseket. 
 
A beérkezett ajánlatokat a jegyzı átadja a képviselıtestület ad hoc közbeszerzési bizottságának, amely 
javaslatot tesz a nyertes ajánlattevırıl a képviselıtestületnek. A képviselıtestület határozatban dönt a 
közbeszerzés nyertesérıl. A határozat melléklete a közbeszerzési bizottság ülésének jegyzıkönyve. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg közbeszerzési szabályzat áll 
rendelkezésre, mint döntés-támogató eszközök. A döntés-támogatáshoz külsı szakértı céget vesz 
igénybe az önkormányzat, amelynek részérıl a polgármester és a jegyzı vesz részt az egyeztetésben 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem kapcsolódik stratégiai 
tervezés, a közbeszerzése éves alacsony száma nem indokolja, 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzés lebonyolításához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkal-
maznak egyéb technikákat, a közbeszerzése éves alacsony száma nem indokolja, 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításában az intézménye vezetıje az intéz-
ményt érintı beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet, 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így 
felelıse sem. De tervezik. A pályázat során megvalósítandó cél. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításának folyamatához jelenleg nem tervez-
nek képzéseket. Külsı céget bíznak meg minden szakmai feladattal. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lebonyo-
lításának ideje megfelelı. A határidık betarthatók, nem kell változtatni. 
 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök nem támogatják, nincs 
erre szükség, a közbeszerzések alacsony száma miatt. 
 

 
Hidasnémeti önkormányzatánál a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan ren-
delkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek. 
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8. Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat 

 
Hidasnémeti önkormányzatánál a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésével kapcsolatban 
elektronikusan rendelkezésre álló döntés-elıkészítı dokumentumok jelenleg nincsenek. 


