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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
 

Ügyiratszám: 3929-2/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 

2022. 12. 05-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

Mobil- és vezetékes telefonok használatáról szóló szabályzat 1. számú módosításának 

elfogadása 

 

 

Tisztelt Testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Ávr.) 13. § (2) bekezdése kimondja, hogy: 

„A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a 

költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 

szabályozott kérdéseket, így különösen  

a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 

teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 

rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével 

kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, 

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 

c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával 

kapcsolatos kérdéseket, 

d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, 

e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, 

f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 

g) a vezetékes és mobiltelefonok használatát, és 

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.” 

 

Az egységes szabályozási lehetőségről az Ávr. 13. § (3b) bekezdése rendelkezik: 

„A (2) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével belső szabályzataiban 

rendelkezik 

a) az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat, 

b) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a társulás, és 

c) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete a térségi fejlesztési tanács 

sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatairól vagy ezekről külön szabályzatot készít.” 
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A részletezett jogszabályi előírásokat figyelembe véve a 2020. július 1. napjától hatályos 
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Mobil- és 

vezetékes telefonok használatáról szóló szabályzata (továbbiakban: mobil- és vezetékes 

telefon szabályzat) az alábbiak szerint került módosításra:   
 

„II. Telefonadó megfizetése 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében 

egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizető tevékenységének ellátása érdekében 

biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az 

Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások 

együtt: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. 

A juttatás, szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles 

bevételként figyelembe venni, amelyet a magáncélú használat értékéből a magánszemély nem 

térített meg. Tételes elkülönítés híján a kifizetőt a telefonszolgáltatással összefüggésben 

terhelő kiadás 20%-a számít adóköteles bevételnek. Ezen összeg 1,18-szorosa után fizeti meg 

az adóhatóság felé (NAV) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben 

meghatározott százalékos mértékű személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási 

adóról szóló 2018. évi LII. törvényben meghatározott százalékos mértékű szociális 

hozzájárulási adóját. A bevallást a Magyar Államkincstár készíti el.”  

 

A szabályzat módosítása kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. 

napjával kell alkalmazni.   

 

Kérem a Tisztelt Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Testületét az előterjesztést 

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2022.  

 

 

 

 

 

 Kállai Henrik Jenőné 

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 

 elnöke 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

 

/2022. 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 

……./2022. (………..) RTNÖ számú határozata 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Mobil- és 

vezetékes telefonok használatáról szóló szabályzata 1. számú módosításának elfogadása 

 

 

 

A Testület megtárgyalta az elnök 3929-2/2022. számú előterjesztését és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 

határozat 1. sz. mellékletét képező Mobil- és vezetékes telefonok használatáról szóló 

szabályzat 1. számú módosítását elfogadja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Kállai Henrik Jenöné elnök 

  

 

 

 

 

 

 Kállai Henrik Jenőné 

 Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 

 elnöke 


