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Gyál, 2012. december 10.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat hulladékkezelési közszolgáltatási díjra 
vonatkozó szabályokat rögzítő rendelet 
megalkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (Ht.), melynek rendelkezései 
túlnyomórészt 2013. január 1. napjával lépnek hatályba. 
 
E törvény értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal törvényben 
rögzített szempontok szerint kidolgozott javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. Tekintettel 
azonban arra, hogy a javaslatot a Magyar Energia Hivatal minden év szeptember 30. napjáig (így a 2013. évben 
is 2013. szeptember 30-ig) köteles megküldeni a miniszter részére, átmeneti rendelkezésként a jogalkotó úgy 
szabályoz, hogy az ármegállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én 
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.  
 
Fentiekből megállapítható, hogy a képviselő-testületnek 2013. január 1. napjától rendeletalkotási és 
ármegállapítási jogosultsága nem lesz, ugyanis a miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató a díjtételt 
saját döntése alapján alkalmazza, a törvényi 4,2%-os maximált érték betartása mellett. 
 
A T. Képviselő-testület az előző testületi ülésén megalkotta a 21/2012. (XII.01.) önkormányzati rendeletét, 
amellyel a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 2013. január 1. napjától az A.S.A. Kft. által javasolt mértékű, 
5,8%-os áremelés alkalmazásával megállapította.  
 
Előzőekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy egy, a jelen előterjesztés alapján megalkotandó 
rendelettel 2012. december 31. napjával rendelkezzen a 21/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet hatályba nem 
lépéséről, egyúttal a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
26/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet 17.§-át, valamint az ármegállapító 1. sz. mellékletét 2013. január 1. 
napjával helyezze hatályon kívül.   
 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. elfogadását. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
 
Az előterjesztést készítette:   dr. Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
 
Gyál, 2012.  december 6. 
 
     
 
 
            
                                                                   Rozgonyi Erik 
            címzetes főjegyző 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/(…….)  önkormányzati  
rendelete a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szabályokról 
 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 47. §-ában és 91.§ (2) 
bekezdésében megállapítottakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Ht. 35.§-ában 
rögzített feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 
 
 
1.§ Nem lép hatályba a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, 
többször módosított 26/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2012. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
2.§ (1) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
26/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet 17.§-a.  
 
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
26/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. 
 
3.§ (1)E rendelet 1.§-a 2012. december 31. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet 2.§-a 2013. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
Pápai Mihály         Rozgonyi Erik 
Polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



Tárgy: Javaslat a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítására, egységes 
szerkezetbe foglalására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2012. július 11-én kelt levelében (1. sz. melléklet) törvényességi észrevételt 
tett, melyben felhívja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 
figyelmét a 21/2011.(VI.30.) sz. határozattal jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2012. szeptember 30. napjáig történő módosításának 
szükségességére. A Megállapodás ennek megfelelő módosítása a Társulási Tanács által 21/2012.(IX.12.) számú 
határozatával elfogadásra került. 

A 2012. november 26-án elfogadásra került, kihirdetés előtt álló, a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi ……. törvény  
(2. sz. melléklet) 3. § (1) bekezdése értelmében „a települési önkormányzati társulás állami köznevelési 
alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való 
megfelelés érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja a társulási 
megállapodást.” A Megállapodás ennek megfelelő módosítása a Társulási Tanács által 31/2012.(XI.29.) számú 
határozatával elfogadásra került. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás a települési tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek jóváhagyó határozatával, illetve a képviselő polgármesterek aláírásával emelkedik jogerőre. 

A módosítások az alábbi területeket érintik: 

1) a 2011. január 1-jei állapotnak megfelelően módosul a települési önkormányzatok – így a Társulás 
összes – lakosságszáma; 

2) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése 
értelmében „ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról rendeletet alkot” (5. oldal); 

3) a Társulás által fenntartott intézmények köréből (a Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete) kikerül a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálata (a továbbiakban: 
Intézmény); 

4) a tagönkormányzatok által közösen vállalt feladatok köréből kikerülnek az Intézmény által 2012. 
december 31-éig ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés). 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosításai kiemelt, dőlt betűvel szedve 
jelennek meg a megállapodás-tervezetben (3. sz. melléklet). 

A mellékletben olvasható tervezet áttanulmányozását követően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg 
döntését. 

 

 



 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását, és a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás kiadásához hozzájárul. 

Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kiss Péter kistérségi ügyintéző 

 

Gyál, 2012. december 4. 

 Pápai Mihály 
 polgármester 







 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/8888. számú 

törvényjavaslat 

 

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: 

Balog Zoltán 

emberi erőforrások minisztere 

 

 

 

Budapest, 2012. október 
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2012. évi…törvény 

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről 

 

Az Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, a 

közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése, a 

köznevelési feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége, valamint a 

hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében a következő törvényt 

alkotja. 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1. § 

 

E törvény alkalmazásában  

1. egyéb alkalmazott: az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. 

számú melléklet Első rész, További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben alcím 

2. pont c) alpontjában meghatározott foglalkoztatott, 

2. funkcionális feladat: a funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti 

egységek által ellátott szervi működést szolgáló – nem köznevelési, pedagógiai alapfeladathoz 

(szakmai feladatellátáshoz) kötődő – az intézmény üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó 

feladat, különösen a humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási, műszaki, költségvetési 

gazdálkodási, pénzügyi, ügyviteli, nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, 

ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai 

rendszerfenntartási, kommunikációs és más kisegítő feladatok, valamint a személyi, tárgyi, 

műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek, 

3. intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

4. § 1. pont c)–q) és s)–u) alpontja szerinti köznevelési alapfeladatot, valamint a többi 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-

oktatását, kollégiumi ellátását biztosító települési önkormányzat vagy települési 

önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézmény, 

4. önkormányzati fenntartó: az intézményt fenntartó települési önkormányzat és települési 

önkormányzati társulás, 

5. technikai dolgozó: a funkcionális feladat ellátására szolgáló munkakörben foglalkoztatott. 

 

2. Az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény átszervezése és az állami 

fenntartásba kerülő intézmény megszüntetése  

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott 

a) többcélú intézmény,  

b) korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde, fogyatékosok ápoló, gondozó 

otthona és gyermekotthon 

alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési 

alapfeladatot ne lásson el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a képviselő-testület, a közgyűlés vagy a települési 

önkormányzati társulás döntéshozó szerve e törvény hatálybalépésétől számított tíz 

munkanapon belül dönt. 
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(3) Az önkormányzati fenntartó a (2) bekezdés szerinti döntését haladéktalanul megküldi az 

Nkt. 79. § (1) bekezdése szerinti szervnek (a továbbiakban: hivatal) és az állami 

intézményfenntartó központnak (a továbbiakban: Központ). 

(4) Az e § szerinti döntések meghozatala során az intézmény alapfeladatának, szakfeladatának 

megváltoztatására vonatkozóan az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. § (4)–

(6) bekezdésében és 84. § (7) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat nem kell 

alkalmazni. Az átszervezés során óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport nem 

szervezhető át, nem szüntethető meg, feladatellátási hely nem szüntethető meg. 

 

3. § 

 

(1) A települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől 

nem láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés 

érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja a 

társulási megállapodást. 

(2) A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben meghatározott határidőig 

a) egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétől állami 

köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati 

társulásba – annak létrehozásától kezdve – bevitt vagyonával és 

b) megállapodást kötnek egymással  

ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb 

alkalmazottak 2013. január 1-jétől történő 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti 

továbbfoglalkoztatásáról és  

bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének 

egymás közötti megosztásáról. 

 

3. Az önkormányzati fenntartású intézmények és a 2013. január 1-jétől állami 

köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatok állam részéről történő átvétele 

 

4. § 

  

(1) Az intézmény 2013. január 1-jével – a Központba történő beolvadással – az állam 

fenntartásába kerül. 

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti esetben közfeladat-ellátás átadására kerül sor 2013. január 1-

jével a Központ számára. 

(3) Az intézmény (1) bekezdés szerinti beolvadással történő megszűnésének a törzskönyvi 

nyilvántartásba való bejegyzése iránt az oktatásért felelős miniszter által 2012. december 15-

éig rendelkezésére bocsátott adatok alapján a kincstár hivatalból intézkedik. 

 

5. § 

 

(1) A Központ alapító okiratát az irányító szerve 2013. január 1-jei hatállyal akként 

módosítja, hogy a 2012. december 31-én OM azonosítóval rendelkező, beolvadással érintett 

intézmény és a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a többcélú intézmény 2013. január 1-jétől 

állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegysége (a 

továbbiakban: intézményegység) a Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 7. § (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 

egységeként működjön.  

(2) A Központ alapító okirata módosításának tényét a Központ a hivatalnak bejelenti.  



3 

 

(3) A hivatal a Központnak a 4. § (1) bekezdése szerint beolvadással létrejött önálló jogi 

személyiséggel rendelkező szervezeti egységét a jogelőd intézmény OM azonosítójával veszi 

nyilvántartásba. Az intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, 

amelynek 2012. december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó 2. § (1) 

bekezdése szerint átszervezett többcélú intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra 

is ellát, új OM azonosítót kap. 

 

6. § 

 

(1) A beolvadással érintett intézmény és az intézményegység tekintetében 2013. január 1-jétől 

a fenntartói jogokat – az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a 

köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a 

jogviszony megszüntetésének joga kivételével – a Központ gyakorolja. 

(2) Az intézmény jogutódja – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Központ.  

(3) Az intézményegység tekintetében a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak 

minősülő feladatokkal kapcsolatosan 2013. január 1-jén folyamatban levő ügyekbe, továbbá 

jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ lép. 

(4) Az intézménynek az Nkt. 76. §-ában meghatározott működtetésével kapcsolatos 

jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek – ha az intézményt 2013. január 1-jétől 

nem a települési önkormányzat működteti – a Központot 2013. január 1-jétől illetik, illetve 

terhelik.  

(5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteti, az intézmény 

működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében az intézményt működtető 

települési önkormányzatot kell jogutódnak tekinteni. 

(6) Az intézménnyel létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz 

kapcsolódó óvodai jogviszonyok, tanulói jogviszonyok, kollégiumi tagsági viszonyok 

vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény jogutódja a Központ 

szervezeti egységeként az 5. § (1) bekezdése szerint létrehozott jogi személyiséggel 

rendelkező nevelési-oktatási intézmény. 

(7) Az intézmény állami fenntartásba kerülése tekintetében nem kell alkalmazni az Nkt. 84. § 

(3) bekezdésében foglalt fenntartói jog átadására vonatkozó tilalmat. 

(8) A beolvadó intézmény tekintetében a megszűnés évére vonatkozó beszámoló-készítési, 

adóügyi és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget az önkormányzati fenntartó teljesíti. 

 

4. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és technikai dolgozók 

továbbfoglalkoztatása, valamint az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon használata 

 

7. § 

 

(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti beolvadás és közfeladat-ellátás átadás – az e törvényben 

foglalt kivétellel – nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti 

jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását. 

(2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek  

a) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől 

állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus-

munkakörben, valamint az Nkt. 2. melléklete szerinti nevelő- és oktatómunkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak,  

b) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől 

állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátásához szükséges működtetési 
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feladatok ellátására foglalkoztatott technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013. 

január 1-jétől az intézményt nem működteti.  

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott nem felel meg az Nkt.-ban és a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő 

végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott képesítési 

feltételeknek, legfeljebb a 2012/2013. tanítási év végéig szóló határozott idejű kinevezéssel 

foglalkoztatható tovább.  

(4) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteteti, az 

intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt 2012. 

december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően kerül 

továbbfoglalkoztatásra azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint 

kerülhet sor. 

(5) Az intézményben foglalkoztatott, a (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb 

alkalmazott az önkormányzati fenntartó döntésétől függően kerül 2013. január 1-jétől 

továbbfoglalkoztatásra azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a Kjt. vagy az Mt. 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6) A Központ nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői magasabb vezetői 

megbízást, ha a 4. § (2) bekezdése szerinti közfeladat-ellátás átadása miatt szükséges. A 

megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév 

végéig szólhat. 

8. § 

 

(1) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő 

egyéb eszközöket, felszereléseket – a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás 

alapjául szolgáló leltár szerint  

a) a Központ ingyenes használatába vagy  

b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január 1-jét követően, a 

Központ ingyenes vagyonkezelésébe  

kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő 

ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat feladatellátási helyenként kell alkalmazni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyon az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés 

alá esik.  

 

5. Az intézmény fenntartási feladataiban közreműködő közszolgálati tisztviselők és 

egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, valamint a fenntartói feladatok ellátásával 

összefüggő vagyon használata 

 

9. § 

 

(1) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az önkormányzati fenntartó által 

irányított költségvetési szerveknél a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak 

minősülő feladatokkal összefüggésben  

a) köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, valamint az intézmény fenntartásával, 

irányításával, az intézménnyel összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói 

jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat,  
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b) azon intézmények esetében, amelyek működtetését 2013. január 1-jétől a Központ látja el, 

az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat 

ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha – a munkaviszonyban 

foglalkoztatottak kivételével – megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) vagy a Kjt.-ben és végrehajtási rendeleteikben 

meghatározott képesítési előírásoknak.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok és a települési önkormányzatok között a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

létrehozása érdekében megkötött megállapodásokban vagy megállapodás hiányában a 

fővárosi és megyei kormányhivatal határozatában megnevezett köznevelési igazgatási 

feladatokat ellátó köztisztviselőket. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonya a 

Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. 

 

10. § 

 

Az önkormányzati fenntartó a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapjául 

szolgáló leltárban meghatározott mindazon ingó vagyona, továbbá a tankerület székhelye 

szerinti települési önkormányzat mindazon ingatlan és ingó vagyona, amely az intézmény 

fenntartói feladatainak ellátását biztosítja, 2013. január 1-jén a köznevelési feladat ellátásának 

időtartamára a Központ ingyenes használatába kerül. 

 

6. A létszámhelyekre, valamint az intézmény és az intézmény fenntartói feladatait 

szolgáló vagyonra vonatkozó közös szabályok 

 

11. § 

 

A képesítési előírásoknak való megfelelés hiányában át nem vett foglalkoztatottak számát a 

Központ létszámának kialakításakor figyelembe kell venni. 

 

12. § 

 

(1) Ha a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló vagyon nem az 

önkormányzati fenntartó tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a 

használatában van, a Központ a használat időtartama alatt, annak időtartamára – az erre 

irányuló nyilatkozata alapján – az önkormányzati fenntartó helyett beléphet a bérleti 

szerződésbe. 

(2) A Központ a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló ingó vagyon feletti 

ingyenes használati jogát – szükség esetén az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – 

jogosult az állam tulajdonában és a Központ vagyonkezelésében lévő bármely ingatlanban 

gyakorolni.  

(3) Nem terheli az önkormányzati fenntartót a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat 

szolgáló ingatlan ingyenes használati jogának biztosítására vonatkozó kötelezettség, ha az 

átvételre kerülő köznevelési feladat ellátásához megfelelő méretű és állapotú ingatlant ajánl 

fel az állam használatába és erről a felek megegyeznek.  

(4) Ha a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló ingatlanon jelzálogjog áll 

fenn, a jelzálog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat 

köteles másik, azonos funkciójú, méretű és állapotú ingatlan ingyenes használatát a 
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Központnak felajánlani. Ha a települési önkormányzat másik ingatlant nem tud felajánlani, a 

jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezség létrehozását kell 

megkísérelni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról. 

(5) A Központ az ingyenes használat időtartama alatt – a települési önkormányzatnak címzett 

nyilatkozata alapján – lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról. 

 

7. Az intézmények és a fenntartói feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon 

átadás-átvételi eljárása és a birtokbaadás szabályai 

 

13. § 

 

(1) A Központ és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések 

végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.  

(2) Az átadás-átvételt 

a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a 

Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 

megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2012. december 15-éig történő 

megkötésével és 

b) a 15. § szerinti jegyzőkönyv felvételével 

kell végrehajtani.  

14. § 

 

(1) A megállapodás alapjául a megállapodás aláírásáig az aláírás napjáig mint fordulónapig 

felvett és az átadó által hitelesített vagyonleltár szolgál. A megállapodás aláírását követően az 

önkormányzati fenntartó a megállapodásban meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem 

terhelheti meg, nem adhatja bérbe. 

(2) A megállapodásban az átadó az 1. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal felelősséget 

vállal az általa tett nyilatkozatok, a közölt adatok, információk és tények, valamint az átadott 

okiratok és dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra 

alkalmas voltáért. 

(3) A megállapodás megkötéséhez a tankerületi igazgató beszerzi a Központ elnökének 

egyetértését.  

15. § 

 

A megállapodás alapján a Központ a ténylegesen használatba vagy vagyonkezelésbe vett 

vagyonról 2013. április 30-áig a 2. melléklet szerinti jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

8. Hazai és európai uniós forrásból társfinanszírozott projektek 

 

16. § 

 

(1) Az intézmény és az intézményegység átadás-átvétele során a megállapodásban 

rendelkezni kell az e törvény hatálybalépésekor folyamatban levő, az önkormányzati fenntartó 

vagy a köznevelési intézmény mint projektgazda (a továbbiakban együtt: jogelőd 

projektgazda) hazai vagy európai uniós forrásból társfinanszírozott, az intézmény, az 

intézményegység szakmai feladatát vagy az átvételre kerülő köznevelési feladatot érintő 

projektjeinek (a továbbiakban: projekt), 2013. január 1-jei hatállyal történő átadás-átvételéről.  

(2) Azon projektek esetében, amelyekben a projektgazda olyan települési önkormányzat, 

amely az intézményt 2013. január 1-jétől működteti, a következő szabályok alkalmazandók: 
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a) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 

szakmai tartalomfejlesztés, a projektgazda jogutódja a Központ, 

b) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztés, a projektgazda az intézményt 2013. január 1-jétől működtető 

települési önkormányzat, azonban a projekt keretében beszerzett eszközök a Központ 

ingyenes használatába kerülnek, 

c) ha a fejlesztésnek az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 

infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés  egyaránt tárgya, a projektgazda az intézményt 

2013. január 1-jétől működtető települési önkormányzat és a Központ által létrehozott 

konzorcium, kivéve, ha a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban 

hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények fenntartását. 

(3) Azon projektek esetében, amelyekben a projektgazda olyan települési önkormányzat, 

amely az intézményt 2013. január 1-jétől nem működteti, a projektgazda jogutódja a Központ.  

(4) A jogelőd projektgazda tulajdonán végzett beruházás értékével a felek elszámolnak az 

átadás-átvételi megállapodásban, valamint az Nkt. 74. § (6a) bekezdése szerinti szerződésben. 

 

17. § 

 

(1) A 2012. december 31-éig többcélú intézményként működő vagy települési önkormányzati 

társulás által fenntartott intézmények fejlesztései esetén a 16. § (2) bekezdését azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a többcélú intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti 

átszervezése vagy a települési önkormányzati társulás megszüntetése következtében a projekt 

több projektgazdához kerül, azoknak – a 16. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – 

konzorciumot kell létrehozniuk. Nem kell konzorciumot létrehozni, ha a projekt tartalma 

szétválasztható vagy a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban 

vállalja a projekteredmények fenntartását. 

(2) Ha a többcélú intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti átszervezése a támogatást nyújtó 

állásfoglalása szerint visszafizetési kötelezettséggel jár, a projektekkel érintett többcélú 

intézmény nem szervezhető át és nem szüntethető meg az előírt fenntartási időszak végéig. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a projektben részt vevő települési önkormányzat és a 

Központ – az e törvényben és az Nkt.-ban foglaltak figyelembevételével – önálló 

megállapodásban határozzák meg a többcélú intézmény működtetésével és a települési 

önkormányzati kötelező köznevelési alapfeladatok ellátásával együtt járó feladatok 

megosztását, valamint az ezek fedezetéül szolgáló települési önkormányzati pénzügyi 

hozzájárulás mértékét. 

 

18. § 

 

(1) A Központ által a 16. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint átvételre kerülő 

projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projekt) esetében a Központ az átadás-átvételi 

megállapodás aláírásától számított harminc napon belül kezdeményezi a támogatási szerződés 

módosítását a támogatásban érintett közreműködő szervezetnél. A módosítási kérelemhez a 

projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelni kell. 

(2) A konzorciumi megállapodásban a részt vevő felek rögzítik a támogatásban részesített 

projekt megvalósításával kapcsolatos feladatmegosztást. A konzorciumvezetői és 

projektmenedzsment feladatokat a projekt átadás-átvételét követően a Központ látja el abban 

az esetben, ha a fejlesztésnek az e § alapján a Központ által ellátott tevékenységekre jutó 

költsége meghaladja a projekt összköltségének ötven százalékát. 

(3) Az átvételre kerülő projektek esetében a jogelőd projektgazda az általa igényelt és a 

támogató felé elszámolt támogatási előleget, valamint annak számlákkal le nem fedett, még 
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elszámolatlan összegét a projekt átadás-átvételével egyidejűleg átadja a Központ részére. 

Konzorcium esetében az átadásra kerülő előleg összegét tevékenységtípusonként szükséges 

meghatározni. 

(4) Az átvételre kerülő projektek esetében a jogelőd projektgazda által vállalt önrészből még 

meg nem fizetett összeget a Központ költségvetésében kell megtervezni. 

(5) A megállapodás hatálybalépéséig a projektekben vállalt kötelezettségért a jogelőd köteles 

helytállni a megállapodás hatálybalépéséig szükséges mértékben. 

(6) Ha a projektgazda jogutódja a Központ, a jogelőd projektgazda e törvény 

hatálybalépésének napjától a módosított támogatási szerződés hatálybalépésének napjáig a 

projekt költségvetése terhére a Központ előzetes jóváhagyása nélkül új kötelezettséget nem 

vállalhat. 

 

9. A települési önkormányzatok köznevelési feladatellátásra kötött közoktatási 

megállapodásai 

 

19. § 

 

(1) A 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására a 

települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati 

köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy köznevelési 

szerződésében a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1-jével a Központ lép. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés 

2012. szeptember 30-án hatályos állapota szerint következik be. 

(3) Az e § szerinti közoktatási megállapodásokat, köznevelési szerződéseket a Központ 2013. 

március 30-áig felülvizsgálja, és a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően 2013. július 15-éig módosítja vagy 

felbontja. 

 

10. A személyi juttatások megfizetésére vonatkozó szabályok 

 

20. § 

 

(1) 2013. január 1-jétől a 7. § és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatotti állományába tartozó 

személyek 2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, 

valamint azok közterhének megfizetése – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 

Központ feladata. 

(2) 2013. január 1-jétől a 7. § és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatotti állományába tartozó 

technikai dolgozók 2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb 

járandóságának, valamint azok közterhének megfizetése a települési önkormányzat feladata. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti személyek után járó bérkompenzáció fedezetét az oktatásért 

felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetének terhére biztosítja. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti személyek természetes személyazonosító adatait a 

megállapodásban kell meghatározni. A megállapodásban meghatározott személyek körében 

bekövetkező változás esetén a 2012 decemberére járó illetmény, munkabér és egyéb 

járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése a 

Központ és a települési önkormányzat között közvetlenül történik. 

 

21. § 
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(1) A 20. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyek 2012 decemberére járó illetménye, 

munkabére és egyéb járandósága, valamint azok közterhei megfizetéséhez a Központ 2013 

januárjára – 2013 március havi visszapótlással – a kincstártól támogatási keret-előrehozást 

igényelhet külön indokolás nélkül. 

(2) A 20. § (1) bekezdése szerinti személyek 2012 decemberére járó illetménye, munkabére és 

egyéb járandósága után fizetendő közteher megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás 

keretében – a kincstár adatszolgáltatása alapján – a Központ által 2013. január 18-i 

értéknappal fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet meghatározása az 

intézmény által a 20. § (1) bekezdése szerinti személyek részére 2012 decemberében 

ténylegesen megfizetett társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik. 

(3) A Központ (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének elmulasztása esetén a 

fedezetet 2013. január 21-ét követően a kincstár a Központ előirányzat-felhasználási 

keretszámlája terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be. A 

megfizetési késedelemből eredő pótlékok a Központot terhelik. 

(4) Ha az intézmény illetményszámfejtése 2012. december 31-én 

a) a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási és a befizetési 

kötelezettséget a kincstár vagy a kincstárnak az intézmény székhelye szerint illetékes területi 

szerve technikai adószámán, 

b) nem a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási kötelezettséget a 

települési önkormányzat, a befizetési kötelezettséget az intézmény adatszolgáltatása alapján a 

kincstár az intézmény adószámán teljesíti az állami adóhatóság felé. 

(5) A kincstár technikai adószámán 2012. december 31-én nyilvántartott intézmény Központ 

általi átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő. 

 

11. Hatályba léptető rendelkezések 

 

22. § 

 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

(2) A 24. § (1)–(4) és (7)–(9) bekezdése és a 25. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép 

hatályba. 

 

12. Átmeneti rendelkezések 

 

23. § 

 

A 2012/2013. tanévben a Központ a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazásról a 

tanuló lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzattal közösen gondoskodik.   

 

13. Módosító rendelkezések  

 

24. § 

 

(1) Az Nkt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-

oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú 
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közvetlen foglalkozás – pedagógus-munkakörben, az óraadó tanár kivételével, 

közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör 

ellátására – az óraadó tanár kivételével – polgári jogi jogviszony nem létesíthető. Az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési 

alapfeladat ellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban 

állnak.” 

(2) Az Nkt. 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a 

körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a 

munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. Az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője a köznevelési 

intézményben alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel összefüggő egyes átruházott 

munkáltatói jogokat gyakorol.” 

(3) Az Nkt. 69. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A köznevelési intézmény vezetője) 

„b) önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,” 

(4) Az Nkt. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az 

önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységnek egy nevelőtestülete van. A 

nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik.” 

(5) Az Nkt. 76. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: 

„(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra 

vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot  

a) ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési 

önkormányzat nem működteti, 

b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat 

működteti, 

mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről történő 

ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.”  

(6) Az Nkt. 76. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: 

„(6) Az állami intézményfenntartó központ ingyenes vagyonkezelői vagy ingyenes használati 

jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe 

csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt működteti és a bérbeadás a 

köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. 

(7) A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat 

megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén 

gondoskodik kísérő személyről a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül található, 

és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja. A kötelező felvételt biztosító 

iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.” 

(7) Az Nkt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatait a 

hivatalon keresztül látja el.” 
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(8) Az Nkt. 94. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) 

„k) kijelölje a hivatalt és a 79. § (1) bekezdése szerint átruházható feladatokat,” 

(rendeletben állapítsa meg.) 

(9) Az Nkt. 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a 

nevelési-oktatási programok akkreditálásával, a tankönyvek jóváhagyásával, a kerettanterv 

jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal 

összefüggő eljárásokban, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első és másodfokú 

eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő 

két hónap, mely eljárási határidő a költségvetés támogatásokkal kapcsolatos másodfokú 

ügyekben indokolt esetben egy alkalommal két hónappal meghosszabbítható.” 

 

25. § 

 

(1) Az Nkt.  

a) 21. § (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében 

eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalnál” szövegrész helyébe az „a Kormány 

által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak 

ellátására kijelölt szervnél” szöveg, a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei” szöveg, 

b) 97. § (13) bekezdésében a „2014/2015. tanév” szövegrész helyébe a „2016/2017. tanév” 

szöveg 

lép. 

(2) Az Nkt. 61. § (5) bekezdése az „a honvédelemért vagy a rendvédelmi szerv irányításáért 

felelős miniszter által alapított és fenntartott intézmények kivételével” szövegrész helyett az 

„a honvédelemért felelős miniszter vagy a rendvédelmi szervet irányító miniszter által 

alapított és fenntartott, valamint a települési önkormányzat által működtetett intézmények 

kivételével” szöveggel lép hatályba. 

 

26. § 

 

Hatályát veszti az Nkt. 22. § (3) bekezdése. 
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1. melléklet a 2012. évi … törvényhez 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

 

Alulírott .................................., mint a .................................. …………………. 

Önkormányzat/Önkormányzati társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) 

kijelentem, hogy a mai napon ........................ - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a 

jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési intézmények 

állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi … törvényben meghatározott intézményi kör 

(átvett intézmények) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, 

valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, 

információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az 

érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok. 

 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak. 

……………….., 20 ......................... 

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

átadó 
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2. melléklet a 2012. évi …. törvényhez  

Átadás-átvételi jegyzőkönyv  

      

Készült 2012. év ………………………………napján a 

……………………………Önkormányzat vagy annak Gazdálkodó 

Szervezete irodájában.     

      

Átadó intézmény megnevezése:     

Címe:      

Jelenlévő képviselője (átadó) neve, beosztása:     

Intézmény OM azonosítója:     

      

Az átvevő intézményfenntartó központ illetékes tankerületének 

megnevezése:     

Címe:      

Átvevő személy neve, beosztása:     

      

Fenntartó jelen lévő képviselője:     

      

Magyarázat:      

Másolat 

Eredeti példány hitelesített másolata - az eredeti példány 

az intézménynél marad.     

Eredeti Eredeti példányok tankerületnek történő átadása.     

Aktuális Utolsó, érvényben lévő példány.      

Összes 

A megnevezésben feltüntetett féleség összes fellelhető 

példánya, tételes összesítéssel.      

T                                                                          Tankerület     

A dokumentumok átadása tételes lista alapján történik.     

 
(Abban az esetben, ha nem kerül átadásra dokumentum, azt is jelölni 

kell.)     

      

      

Típ

us Megnevezés Típus 

Tá

rol

ási 

hel

y 

Időszak, 

érvényesség  

I. Alapdokumentumok  

1. Alapító okirat Másolat T Aktuális  

2. 

Műszaki dokumentációk nyilvántartása (Tervrajzok, felújítási tervek, 

egyéb dokumentumok, ha indokolt) 

Eredeti/Másol

at 

T/I

nt. Összes  

3. Intézményi SZMSZ Másolat T Aktuális  

4. Intézményi Kollektív szerződés Másolat T Aktuális  

   

II. Személyügyi anyagok  

A. Személyi anyagok (név szerint külön-külön elválasztva)  

1. Közalkalmazotti alapnyilvántartás Eredeti T 

2011.08.31-ei 

fordulónap  

2. Erkölcsi bizonyítvány Eredeti T Aktuális  
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3. Személyazonosító igazolvány - Lakcím-, ADÓ-, TAJ kártya másolata   Másolat T Aktuális  

4. Végzettséget igazoló oklevél másolata Másolat T Összes  

5. 

Megbízás a bankszámlaszámlához (csak a papír alapú 

kinevezéseknél,) Eredeti T Aktuális  

6. Munkaköri leírás, munkaidő beosztással Másolat T Aktuális  

7. Nyilatkozat magánnyugdíjpénztár tagságról, ahol értelmezhető Másolat T Aktuális  

8. Munkakönyv másolat- Besoroláshoz, akinél értelmezhető Másolat T Aktuális  

9. TB igazolvány, OEP könyv másolat Másolat T Összes  

10. 

Évközi belépőktől az összes előző munkahelyi igazolások, adatlapok, 

SZJA igazolások Másolat T Összes  

11. 

Nyugdíjas dolgozóktól a Nyugdíjas határozat és előző, azaz 2011. évi, 

a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás az előző évi nyugdíj 

összegéről fénymásolatban, ahol értelmezhető Másolat T Aktuális  

12. További jogviszony esetén a főállásról igazolás Másolat T Aktuális  

13. START kártya  Másolat T Aktuális  

14. Kinevezési okmány  Eredeti T Aktuális  

15. Munkaviszony beszámítás Eredeti T Aktuális  

16. Adatfelvételi lap Eredeti T Aktuális  

17. Fizetés nélküli kérelem  Másolat T Aktuális  

18. GYED, GYES viszonnyal kapcsolatos iratok Másolat T Aktuális  

19. 

Munkáltatói lakáskölcsön támogatási szerződése (folyamatban lévő, 

még vissza nem fizetett) Eredeti T Aktuális  

20. Orvosi alkalmassági igazolás Másolat T Aktuális  

B. Egyéb nyilvántartások  

1. 

2012. évi Családi támogatással, Bérkompenzációkkal kapcsolatos 

dokumentumok, fogyatékkal élő személyekhez kapcsolódó 

kedvezmények nyilatkozatainak másolata Másolat T Aktuális  

2. Bírósági végzések, letiltások nyilvántartása  eredeti T Aktuális  

3. Rehabilitációs hozzájárulás nyilvántartásai Eredeti T Aktuális  

4. 

Szakmai és ha a központ működtető is, akkor a technikai dolgozók 

engedélyezett létszámadatai Másolat T Aktuális  

5. Munkaügyi Központ bérköltség támogatásának nyilvántartása Eredeti T Aktuális  

6. 2012 évben kilépett, és felmentett dolgozók névsora és személyi anyaga Eredeti T Aktuális  

7. Tanulmányi szerződések (folyamatban lévő, még le nem járt) Eredeti T Aktuális  

8. 

Intézménynél maradó, szakmai dolgozók cafeteria, és költségtérítési 

szabályzata 

Alapdokumen

tumok között      

9. Folyamatban lévő megbízási szerződések, költséglevonási nyilatkozattal Eredeti T Aktuális  

1

0. Tárgyévi szabadság-nyilvántartások, tárgyévi szabadságolási ütemtervek Másolat T Aktuális  

1

1. Tárgyévi illetményelőlegek nyilvántartása Eredeti T Aktuális  

1

2. 

Szakmai dolgozók továbbképzési adatai várakozási idő csökkentése 

miatt, nem rögzített változások dokumentációi Másolat T Aktuális  

1

3. Prémium évek nyilvántartása Eredeti T Aktuális  

1

4. 

2012.december 10-ig nem rögzített nem rendszeres intézményi 

kifizetéseket feladása a MÁK felé.        

1

5. Egyedi névre szóló költségtérítések (gépkocsi, internet, telefon, egyéb) Eredeti T Aktuális  

1

6. Változóbér bizonylatai (szakmai igazolás) Eredeti T 2012. évi  

1

7. 

2012. évre vonatkozó, de még nem számfejtett jubileumi jutalmak 

összesítése (név, évek száma, összege, időpontja..hó..nap) Eredeti T 2012. évi  
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III. Intézményi Szabályzatok  

1. 

2012.. december 31-ig érvényes, gazdálkodással összefüggő 

szabályzatok jegyzéke Eredeti T Aktuális  

   

IV. Vagyonnyilvántartások  

1. Immateriális javak nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

2. Tárgyi eszközök nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

3. Befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

4. 

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök 

nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

5. Készletek nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

6. Követelések nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

7. Értékpapírok nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

8. 

Pénzeszközök nyilvántartása (alszámlák szerinti bontásban ha 

értelmezhető) Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

9. Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

0. Saját tőke összege Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

1. Tartalékok összege Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

2. Hosszú lejáratú kötelezettségek nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

3. Rövid lejáratú kötelezettségek nyilvántartása Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

4. Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások nyilvántartása.  Másolat T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

5. Raktári nyilvántartások, raktáros felelősségvállalási nyilatkozatával Másolat 

Int.

/T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

6. Raktári körön kívüli analitikus nyilvántartások Másolat 

Int.

/T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

7. Kis értékű anyagok, eszközök kartonjai Másolat 

Int.

/T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

1

8. Szobaleltár felelős megnevezésével, felelősségvállalási nyilatkozatával Másolat 

Int.

/T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

1

9. 

Egyedi nyilvántartó kartonok - szerszámlap – a felelős megnevezésével, 

felelősségvállalási nyilatkozatával Másolat 

Int.

/T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

2

0. Vagyonkataszteri nyilvántartások 

Eredeti/Másol

at T 

2012.12.31-ei 

fordulónap  

2

1. 

Szakképzési, decentralizált, illetve egyéb pályázatok alapján külön 

nyilvántartott eszközök nyilvántartásai Másolat T Aktuális  

   

V. Szigorú számadású nyomtatványok  

1. 

A továbbiakban nem használt szigorú számadású nyomtatványok 

lezárásának nyilvántartása.  Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot szerint  

2. 

A továbbiakban is alkalmazott szigorú számadású nyomtatványok 

nyilvántartása Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

   

VI. Pénzgazdálkodás  

1. 

2012. évi Beszámoló (garnitúra, mellékletek, szöveges, teljességi 

igazolások) Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  
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2. 2012. évi keretközlő  Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

3. 2012. évi Előirányzat nyilvántartás, dokumentáció Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

4. Bankszámla (főszámla, alszámlák nevesítve, utolsó napi kivonat) Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

5. Pénztáregyenleg (utolsó napi kivonat) Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

6. 

Előirányzat átcsoportosítási kérelmek, amelyek jóváhagyással még nem 

rendelkeznek Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

7. Tartozásállomány Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

8. 

Kötött, központosított normatívák felhasználásának keretösszege, 

igénylés alapja (létszám főben kifejezve), valamint a fordulónapig 

felhasznál összeg nagysága, külön nyilvántartásba foglalva Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

9. 

Behajthatatlan, kétes és késedelmes, de még le nem írt követelések 

kimutatása (Tartozás keletkezése, jogcím, összeg, partner megnevezése) Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

1

0. 2012. évi Szakképzési hozzájárulása felhasználásának dokumentációja Másolat T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

           

   

VII. Munka, és tűzvédelem  

1. 

Érvényes érintésvédelmi, balesetvédelmi, kisgép-felülvizsgálati 

jegyzőkönyvek lejárati ideje, táblázatos formában telephelyenként 

Eredeti/Másol

at 

Int.

/T Folyamatos  

2. Fenti jegyzőkönyvek másolata 

Eredeti/Másol

at 

Int.

/T Folyamatos  

3. Tűz, és balesetvédelmi oktatási naplók másolata, teljességi nyilatkozattal  

Eredeti/Másol

at 

Int.

/T Folyamatos  

4. Tűz, és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályzatok Másolat T Aktuális  

5. Kockázatelemzések Másolat T Aktuális  

6. Kiadott munka és védőruha nyilvántartás Másolat T Aktuális  

7. 

Jogszabályi előírások alapján kötelező karbantartási munkák utolsó 

jegyzőkönyve - lift, poroltók, tűzcsapok, légkezelők, füstérzékelők-

optikai érzékelők, egyéb biztonságtechnikai eszközök. Másolat T Aktuális  

   

VIII. Kötelezettségvállalás  

1. Kötelezettségvállalási nyilvántartás Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

2. 

Kötelezettségvállalást alátámasztó dokumentációk (szerződés, 

visszaigazolt megrendelés) Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

3. 

Szerződés nyilvántartás, a jelenleg is élő szerződésekre (kiadási 

kötelezettséget, bevételi jogot megtestesítő egyaránt) Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

4. Közbeszerzések esetén a kapcsolódó iratanyag  Eredeti T 

2012.12 31-

eiállapot sz  

   

IX. Adó  

1. 2012. évi bevallások (Áfa, telefon, gépjármű, rehabilitáció, IFA, egyéb) Eredeti T 2012.év  

2. Aktuális folyószámla kimutatás Eredeti T 2012. év   

3. Folyamatban lévő, adózással kapcsolatos ügyek Eredeti T 2012. év  

   

X. Ellenőrzések  

1. Belső ellenőrzés 2012. évi munkaterve Másolat T 2012. év  

2. Belső ellenőrzés 2012. évi elkészült jelentései Másolat T 2012. év  
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3. 

Egyéb külső ellenőrző szervek (ÁNTSZ, Állategészségügy, 

Kormányhivatal, MÁK, Állami Számvevőszék) jegyzőkönyvei, amelyek 

megállapításai a gazdálkodással összefüggenek) Másolat T 2012. év  

4. 2012. évi Ellenőrzések nyilvántartása Másolat T 2012. év  

   

XI. Járművek  

1. Forgalmi, zöldkártya, törzskönyv  Másolat T Aktuális  

2. Biztosítási kötvények, Igazolások Másolat T Aktuális  

           

                                                                                         XII. Egyebek        

1. Folyamatban lévő bírósági perek anyaga 

Eredeti/Másol

at 

Int.

/T Aktuális  

2. 

Egyéb együttműködési megállapodások (alapítványok, egyéb  szervek, 

gazdasági társaságok) 

Eredeti/Másol

at 

Int.

/T Aktuális  

3. Egyéb folyamatban lévő, pénzgazdálkodást érintő ügyek 

Eerdeti/Másol

at 

Int.

/T Aktuális  

   

  

      

 

Alulírott………………………..mint átadó nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt intézmény minden vonatkozó 

dokumentációját átadtam a fenti felsorolás szerint.     
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INDOKOLÁS  

a köznevelési  feladatot  el látó egyes önkormányzati  fenntartású intézmények 

állami fenntartásba vételéről  szóló  törvényhez  

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

Az Országgyűlés 2011 decemberében nagy többséggel elfogadta a Magyarország helyi 

önkormányzatairól, a nemzetiségek jogairól, a szakképzésről, továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényeket. Az új törvények alapján a helyi önkormányzatoknak az 

állami közfeladat ellátásban korábban betöltött szerepe a jövőben jelentősen átalakul. 2013. 

január 1-től a jelenleg a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő köznevelési intézmények 

fenntartói feladatainak megszervezésében, a köznevelési feladatok irányításában is változás 

áll majd be, mert a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 

alapján az államnak kell gondoskodnia – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai 

nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról.  

Az Országgyűlés a 2012 júliusában elfogadott 2012. évi CXXIV. törvénnyel módosította az 

Nkt. még hatályba nem lépett szabályait, a korábbi években alkalmazott intézményfenntartói 

fogalmat átalakította és bevezette a települési önkormányzatok vonatkozásában a működtető 

fogalmát. A fenntartási feladatokat 2013. január 1-től kezdve az Nkt. szabályai alapján 

minden esetben az állam látja majd el, és ez az állami fenntartás teremti meg a garanciáit 

annak, hogy az eltérő erőforrásokkal és lehetőségekkel rendelkező települési önkormányzatok 

által fenntartott köznevelési intézmények működtetésében az elmúlt évtizedekben kialakult 

jelentős különbségek kedvező irányba változzanak meg. Ennek célja, hogy a köznevelés 

közszolgálattá válva a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú 

fejlődésének feltételeit teremthesse meg. Mindennek a garanciáit az államnak kell biztosítania 

úgy, hogy intézkedéseivel érdemben segítse a hátrányos helyzetű településeken, térségekben 

működő köznevelési intézmények kiemelt támogatását, az ott tanulók, dolgozók 

felzárkóztatását, egyúttal egységes és átlátható szabályozási mechanizmusokkal irányítva a 

köznevelés rendszerének legnagyobb, állami ágát. 

Ezen szabályok alapján a 2012. december 31-éig a települési önkormányzatok és társulásaik 

fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül azok, amelyek az Nkt. 4. § 1. pont c)–q), 

továbbá s)–u) alpontjaiban foglalt köznevelési alapfeladatot látnak el, továbbá a többi 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-

oktatását, kollégiumi ellátását biztosítják, átvételre kell, hogy kerüljenek az Nkt. 

felhatalmazása alapján a Kormány által 2012 nyarán létrehozott Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) fenntartásába. 

A jogszabályok eddig még nem rendelkeztek arról, hogy a települési önkormányzatok és 

társulásaik fenntartásában működő köznevelési intézmények, az ott tanuló diákok és az ott 

dolgozók, továbbá a települési önkormányzatoknál foglalkoztatott, a köznevelés helyi 

irányítását ellátó közszolgálati tisztviselők hogyan, milyen szabályok alapján kerülnek át az 

önkormányzati fenntartású köznevelési intézménnyel egy időben a Központhoz. Ezeket az új 

szabályokat külön törvénynek kell szabályoznia, figyelemmel arra, hogy a köznevelési 

kérdések mellett számos olyan szabály megalkotására van szükség, amelyek egyebek mellett 

az önkormányzati ingó és ingatlan vagyonnak a Központ általi használatával, az 

önkormányzati köznevelési feladatok ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők és 

egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatásával, a hazai és Európai Uniós forrásból 

társfinanszírozott projektek fenntartásával és számos egyéb jogutódlási kérdésekkel 
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kapcsolatosak.  A törvényjavaslat az állami, a Központ fenntartásába kerüléssel kapcsolatos 

szabályok mellett rendelkezik a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerülő azon 

szakképzési feladatot ellátó intézmények átvételéről is, amelyek a tárca szakképzési 

feladataival állnak összefüggésében. Módosítani szükséges egyes pontokon az Nkt.-t is 

figyelemmel arra, hogy a Központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények 

nevelőtestületei, továbbá a köznevelési intézmények magasabb vezetőinek az egyes, az 

intézményben alkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó munkáltatói jogait is szabályozni 

kell erre a sajátosan új helyzetre figyelemmel. Ez összefüggésben áll továbbá az Országgyűlés 

által 2012. szeptember 24-én elfogadott, a Magyarország 2013. évi központi költségvetését 

megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel, amely tartalmazza az Áht. 7. § 

(1) bekezdésének módosítását is. E szerint a költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító 

okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, és az Nkt. szerinti állami 

intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei törvényben foglaltak szerint jogi 

személyiséggel rendelkezhetnek. Emiatt az Nkt. több rendelkezésén végig kell vezetni a 

Központ részeként működő tankerületi feladatok mellett a Központba 2013. január 1-ével 

beolvadó köznevelési intézmények működésével összefüggő megváltozó szabályokat is. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Meghatározza a tervezetben használt fogalmak értelmezését. 

 

A 2. §-hoz 

 

Rendezi a 2013. január 1-jétől államivá váló és települési önkormányzati feladatot is ellátó 

többcélú intézmények sorsát. 

A szabályozás kialakításánál a szándék a települési önkormányzatok és társulásaik (a 

továbbiakban: önkormányzatok) intézmény átadás-átvétellel összefüggő feladatainak 

minimalizálása. Emiatt az ilyen intézményt fenntartó önkormányzatoknak csupán annyi a 

teendőjük, hogy a 2013. január 1-jével állami feladattá váló köznevelési feladatot a többcélú 

intézményük alapító okiratából hagyják el, ezzel maga az intézmény az önkormányzatnál 

maradva a 2013. január 1-jét követően is önkormányzati feladatokat továbbra is el tudja látni. 

Tekintettel arra, hogy az államháztartási szabályok értelmében az irányító szervnek kell 

megszüntetni a költségvetési szervet, ezért az önkormányzat feladata az állami fenntartásba 

kerülő, a Központba beolvadó intézmény megszüntetése. 

 

A 3. §-hoz 

 

Rendelkezni kell az állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot ellátó vagy ilyen feladatot 

is ellátó önkormányzati társulások teendőiről. Ennek lényege – az önkormányzatok 

autonómiáját tiszteletben tartva – hogy olyan döntést hozzanak 2012. december 31-ig, 

amelynek eredményeként az általuk fenntartott intézmény 2013. január 1-jétől nem lát el 

állami köznevelési feladatot. Ennek keretében a társulásnak nem kell megszűnnie, a 

továbbiakban is önkormányzati kötelező feladatra a fenntarthatják a társulást a részes 

önkormányzatok. 

 

A 4–6. §-hoz 

 

E szakaszok rendezik az államivá váló köznevelési alapfeladatokhoz kötődően az ilyen 

feladatot ellátó intézmények állami fenntartásba kerülésének, illetve többcélú intézmény 

esetében a feladat átvételének a fő szabályait. Ennek értelmében kétféle módon kerülnek át az 

önkormányzati köznevelési intézmények és feladatok a Központhoz: 

a) azok az intézmények (lehet egycélú vagy többcélú), amelyek kizárólag olyan köznevelési 

alapfeladatot látnak el, amely 2013. január 1-jétől állami feladattá válik, beolvadnak a 

Központba 2013. január 1-jével, 

b) az államivá váló és önkormányzati feladatot is ellátó többcélú intézményektől feladatot 

vesz át a Központ, melynek kapcsán a speciális jogutódlási kérdésekről is rendelkezni kell. 

Ugyancsak meg kell határozni, hogy a Központ hogyan hozza létre önálló jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységeiként a korábban önkormányzati fenntartású intézményeket, 

illetve mi a teendő a b) pontban említett feladatátadás esetében. 

A szabályozás logikája az, hogy a Központ alapvetően jogutódja a beolvadó köznevelési 

intézményeknek, illetve az átvett feladathoz kapcsolható jogviszonyoknak, ugyanakkor, ha 

települési önkormányzat működteti az adott intézményt 2013. január 1-jétől, akkor a 

működtetéssel összefüggő jogviszonyokba a működtető önkormányzat lép be jogutódként. 
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A 7. §-hoz 

 

Az előző szakaszok indokolásában kifejtett szabályozási logika mentén meghatározza a 

tervezet az átvételre kerülő önkormányzati köznevelési intézményeknél foglalkoztatottak 

jogviszonyának folyamatosságát biztosító szabályokat, külön választva a köznevelési 

alapfeladat ellátásában pedagógus-munkakörben, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak és a funkcionális, kisegítő munkakörben foglalkoztatott 

technikai dolgozók jogviszonyát. 

Külön kell rendelkezni arról, hogyha nem teljes intézmény, hanem csak a többcélú 

intézményből a feladat ellátásának kötelezettsége kerül a Központhoz, akkor kivételes 

eljárásban kell átmeneti időre intézményvezetőről gondoskodni a korábban csak 

intézményegységként működő, ám a Központ önálló jogi személyiségű szervezeti egységeivé 

váló köznevelési intézmények számára. 

 

A 8. §-hoz 

 

E szakasz rendezi a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon sorsát, 

biztosítva a köznevelési közfeladatok ellátásának folyamatosságát. 

 

A 9–10. §-hoz 

 

Rendelkezni kell az állam által átvételre kerülő köznevelési feladatok, illetve köznevelési 

intézmények fenntartói feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosításáról. Ez csak az önkormányzatnál megszűnő feladatok ellátására szolgáló emberi és 

vagyoni erőforrások átcsoportosításával lehetséges. 

A Központ állományába kerülnek az önkormányzatoknál – bármely szervezeti formában – a 

fenntartói feladatokat ellátó foglalkoztatottak. A szóban forgó feladatokat szolgáló ingatlan és 

ingó vagyonra pedig használati jogot kap a Központ. 

 

A 11. §-hoz 

 

Rendelkezik arról, hogy a képesítési előírásoknak való megfelelés hiányában át nem vett 

foglalkoztatottak számával a Központ létszámának kialakításakor számolni kell. 

 

A 12. § -hoz 

 

Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy az önkormányzat korábban nem saját tulajdonú 

ingatlanban, hanem bérleményben látta el a közneveléssel összefüggő feladatait. Erre az 

esetre ad szabályozás e szakasz első bekezdése. 

Ugyancsak rendezni kell az e törvény szabályozási tárgykörébe tartozó ingatlanon fennálló 

jelzálogjog esetében követendő eljárást. 

Meg kell adni a lehetőséget, hogy a Központ – ha megfelelőbb ingatlant talál – lemondhasson 

az ingyenes használati jogáról, illetve, hogy az önkormányzat is felajánlhasson a feladat 

ellátását jelenleg szolgáló ingatlannál jobb minőségű ingatlant. Ezen mozgások alapját is 

megteremti a tervezet. 

 

A 13–15. §-hoz 
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A konkrét átadás-ávételi eljárást is rendezi a tervezet. Ennek letéteményesei a települési 

önkormányzatok polgármesterei, a fővárosi önkormányzat főpolgármestere és a társulások 

képviseletére jogosult személyek, az állam oldalán pedig a tankerületi igazgató. 

 

 

A 16–18. §-hoz 

 

E szakasz rendezi a hazai és európai uniós forrásból társfinanszírozott projektek sorsát az 

állami átvételt követően. A szabályozás logikája következő szempontok figyelembevételén 

alapult: 

a) a projekt infrastruktúrafejlesztést, vagy a köznevelési alapfeladathoz kötődő 

tartalomfejlesztést vagy mindkettőt célozta, 

b) települési önkormányzat működteti-e az intézményt 2013. január 1-jétől vagy sem. 

A fenti alapesetek variációi kapcsán, az érdekeltségi viszonyokat figyelembe véve vagy a 

Központ vagy a működtető települési önkormányzat vagy kettejük konzorciuma veszi át a 

projektben 2013-ra, illetve a későbbi évekre áthúzódó feladatokat. 

 

A 19. §-hoz 

 

A Központ a 2013. január 1-jével állami köznevelési feladattá váló feladatokra kötött 

közoktatási megállapodásokban/köznevelési szerződésekben is az önkormányzat helyébe lép, 

azzal, hogy 2013. március 30-áig felülvizsgálja ezeket, és a feladatellátási, intézményhálózat-

működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően 2013. július 15-éig 

módosítja vagy felbontja. 

 

A 20–21. §-hoz 

 

Rendezi a 2012 decemberében még a települési önkormányzat, illetve intézménye 

alkalmazásában állók januári bérfizetéséhez szükséges intézkedéséket. 

A törvény-tervezet értelmében az átkerülő köztisztviselők és munkavállalók 2012. december 

havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok 

közterhei a Központból kerülnek kifizetésre, ennek fedezetét szolgáló állami  támogatás is itt 

került tervezésre a 2013. évi költségvetésben. Ezért az illetményszámfejtés, bérkifizetés, 

adóbevallás, valamint a közterhek megfizetése szempontjából célszerű és szükséges, hogy a 

Fővárosi Önkormányzattól, települési önkormányzatoktól és a köznevelési intézményeiktől a 

Központba átkerülő  köztisztviselők, munkavállalók névsora már 2012. december 15-éig 

rendelkezésre álljon. Így, ezen munkavállalók részére a  december hónapra járó,  2013. január 

elején esedékes illetmény, munkabér és annak közterhe már a Központba kerül megfizetésre. 

Ha nem így történne az önkormányzatoknak már 2013 januárjában nincs meg a fedezet a 

bérkifizetésre és a közterhekre. A nettó finanszírozás során  megelőlegezett közterhek miatt 

behajthatatlan követelés keletkezne az önkormányzatok felé a Kincstárnál. 

 

A 22. §-hoz 

 

Rendelkezik a hatálybalépésről. 

 

A 23. §-hoz 

 

A 2012/2013. tanév zavartalan befejezéséhez elengedhetetlen, hogy a Központ és a települési 

önkormányzatok a tanulók utaztatása során is együttműködjenek. Emiatt ebben a tanévben 
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még a Központ és a tanuló lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat közös 

felelőssége a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utaztatás megszervezése. E téren 

olyan különféle megoldásokat alkalmazhattak az önkormányzatok – autonómiájukra 

tekintettel – hogy a Központ általános jogutódlása itt nem írható elő (pl.: nem csak iskolai 

célokra használt önkormányzati vagy társulási tulajdonú buszok). Csak esetről-esetre dönthető 

el, külön megállapodásban, hogy a folyó tanévben, hogyan lehet gondoskodni a tanulók 

utaztatásáról. 

 

A 24–26. §-hoz 

 

Módosítani szükséges egyes pontokon az Nkt-t is figyelemmel arra, hogy a Központ 

fenntartásába kerülő köznevelési intézmények nevelőtestületei, továbbá a köznevelési 

intézmények magasabb vezetőinek az egyes, az intézményben alkalmazottak 

foglalkoztatásához kapcsolódó munkáltatói jogait is szabályozni kell erre a sajátosan új 

helyzetre figyelemmel. Ez összefüggésben áll továbbá az Országgyűlés által 2012. 

szeptember 24-én elfogadott, a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó 

egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel, amely tartalmazza az Áht. 7. § (1) 

bekezdésének módosítását is. E szerint a költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító 

okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, és a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti 

egységei törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel rendelkezhetnek. Emiatt az Nkt. 

több rendelkezésén végig kell vezetni a Központ részeként működő tankerületi feladatok 

mellett a Központba 2013. január 1-ével beolvadó köznevelési intézmények működésével 

összefüggő megváltozó szabályokat is. 

 

 



3. sz. melléklet 

“KERTVÁROS" 
GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 
többször módosított 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a, valamint a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezéseinek a figyelembevételével 2004. június 23. 
napjával létrehozták a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás), 
megállapodtak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat alkalmazó önkormányzati többcélú kistérségi társulást 
(a továbbiakban: kistérségi társulás) hoznak létre abból a célból, hogy: 

• biztosítsák a kistérség lakói számára a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 
hatékonyabb ellátását; 

• a kistérségi területfejlesztési programok és projektek megvalósításával az ott élők számára élhető térséget 
alakítsanak ki; 

• a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítésével hozzájáruljanak a térség lakossága életminőségének 
javulásához; 

• a jogszabályok által a többcélú kistérségi társulások hatáskörébe utalt feladatok ellátását együttműködve, 
közösen a térségben élők javára valósítsák meg. 

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása – Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási 
Tanács) 2004. június 23-án kelt elfogadó nyilatkozatával jóváhagyott – többször módosított Társulási 
Megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) módosítását a Társulási Tanács 31/2012.(XI.29.) számú 
határozatával jóváhagyja, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alábbi Megállapodást adja ki: 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Társulás elsődleges feladata az artikulált és összehangolt települési érdekek alapján a térségi célok 
meghatározása és megvalósítása, hozzájárulva a versenyképesség és az életminőség javításához. Ennek 
érdekében a térség köz- és magánszereplői közötti együttműködés fórumainak megteremtésével, a párbeszéd 
és az érdekegyeztetés fenntartásával, a térségben lévő kreativitás felszínre hozásával, az együttműködés 
előmozdításával horizontális kommunikációt; a térség érdekeinek képviseletével, közvetítésével települési, 
megyei, regionális, központi szervekkel és nemzetközi szervezetekkel való egyeztetésével vertikális 
kommunikációt végez. A versenyképesség és az életminőség javítása érdekében vezető szerepet vállal; 
érdekegyeztető, kooperáló, kezdeményező, menedzselő, koordináló és forrásszervező funkciót tölt be a 
térségi politika kialakításában. 

2. A Társulás neve: “Kertváros" Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás). 

3. A Társulás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 54. 
 A Társulás tagjai és azok székhelyei, a települések lakosságszáma: 1. számú melléklet szerint. 

4. A Társulás lakosságszáma: 46 725 fő 

5. A Társulás működési területe: az 1. számú mellékletben szereplő – Gyáli kistérséghez tartozó – települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

6. A Társulás bélyegzője: “Kertváros" Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása felirattal ellátott 
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

7. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazó szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala látja el. 

8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük 



akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. A képviselet részletes 
szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

9. A Társulás vagyona felett a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Tanácsa rendelkezik. 

10. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és 
településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti 
társulást hozhatnak létre. 

 A mikro-körzeti társulás tervezett célját és feladatát azonban véleményezés céljából előzetesen a Társulási 
Tanács elé kell terjeszteni. 

 A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának alapszolgáltatásait 
biztosítja. 

 A mikro-körzeti társulás előkészítését a Társulás munkaszervezete végzi. A mikro-körzeti társulás 
működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. 
A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú társulási rendszer része. 

11. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás települései 
együttműködnek. 

12. A Társulás a közös pályázatkészítés mellett támogatja a társult tagok egyéni pályázatait is abban az esetben, 
ha az adott pályázat nem ellentétes a társult tagok által elfogadott közös jövőképpel. 

13. A társulás tagjai vállalják a többcélú kistérségi társulás működésének tényleges megkezdésétől számított 3 
évre szóló együttműködést. 

14. A társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat - legalább 
a 13. pont szerinti időtartam alatt - a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat 
részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében az alább rögzített területeken teljes körűen együttműködnek: 

a) területfejlesztés, 
b) egészségügyi- és szociális ellátás, 
c) gyermek- és ifjúságvédelem, 
d) alapfokú oktatás-nevelés, 
e) középfokú oktatás-nevelés, 
f) szakoktatás, 
g) felnőttoktatás, 
h) közművelődés, 
i) szolgáltatás-szervezési feladatok, 
j) turisztikai, idegenforgalmi feladatok, 
k) település- és területrendezés, 
l) műemlékvédelem, helyi építészeti védelem, 
m) természet- és környezetvédelem, 
n) közlekedés, 
o) vízgazdálkodás, 
p) településüzemeltetési feladatok, 
q) közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok. 

2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel 
végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán 
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kötelezővé váló feladatokra. 

 A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a 
birtokában lévő erőforrásokat. 

3. A Társulás a szociális és gyermekvédelmi feladatok (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi ellátására a jelen megállapodás 2. 
számú mellékletében nevesített intézményt, mint költségvetési szerveket hozza létre (alapítja) 2008. január 
1. napjával. 

III. 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

III/A. 

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 

1. A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak szerint jár el. 

2. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 

- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, 
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, 
- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és 

módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, 
- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket 

össze kell hangolni, 
- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 

3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: 

- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges 
hiánypótlásokat teljesíti), 

- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az 
önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 

- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 

4. A Társulás koordináló feladatkörében - a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a 
működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 

5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, 
- a végrehajtás tapasztalatai alapján – a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából – a 

Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 

6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban 
résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist 
összegyűjteni. 

III/B. 

Ágazati feladatok 

Területfejlesztési feladatok 

A Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a 
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

1. a Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár 
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el; 

2. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

3. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével 
készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

4. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

5. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett 
központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel 
kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; 

6. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására; 

7. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési 
források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

8. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; 

9. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az 
állami és civil szervezetekkel; 

10. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

11. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési 
ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

12. vállalja, hogy a Társulás a 3, 5, 6, pontjaiban meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a 
tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató 
szavazatával dönt. 

Egészségügyi feladatok 

1. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi 
helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás 
szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 

2. A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. 

3. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 

4. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket. 

5. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára. 

6. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. 

 

Szociális feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző 
intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 
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2. A Társulás házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés feladatok kistérségi 
ellátására Társulási fenntartású intézményt (költségvetési szervet) alapít. 

3. Gyál Város Önkormányzata rendeletet alkot a társulási keretek között működő házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet területi hatálya a Gyáli kistérség 
közigazgatási területe. A Társulás, illetve a fenntartásában működő „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központja a családsegítést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen, a házi 
segítségnyújtást a rendeletben meghatározott intézményi térítési díj ellenében biztosítja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogosulti körnek. 

4. A Gyáli kistérségben a Társulás gondoskodik a szociális foglalkoztató közös működtetéséről. 

5. A Társulás gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthonának 
létrehozásának előkészítéséről, a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az előkészítést követően dönt 
annak létrehozásáról és fenntartásáról. 

6. A térségre kiterjedően hajléktalan szálló közös létrehozásának és működtetésének előkészítése, majd az 
előkészítést követően döntés a működtetésről. 

7. A Társulás gondoskodik a kistérségben átmeneti szálló létrehozásának előkészítéséről, majd az előkészítést 
követően dönt annak létrehozásáról és működtetetéséről. 

8. A Társulás a Gyáli kistérségben gondoskodik átmeneti gondozást, elhelyezést biztosító szociális 
intézmények létrehozásáról, működtetéséről. 

9. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 

10. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 

2. A Társulás együttműködik a kistérségben a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény 
létrehozásában, működtetésében. 

3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 

4. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 

5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. 

6. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 

7. A Kistérség területére kiterjedően drogprevenciós és életvezetési tanácsadás bevezetése. 

8. A Társulás a gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi ellátására Társulási fenntartású intézményt (költségvetési 
szervet) alapít. 

9. Gyál Város Önkormányzata rendeletet alkot a társulási keretek között működő gyermekjóléti személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A 
rendelet területi hatálya a Gyáli kistérség közigazgatási területe. 

Közoktatási feladatok 

1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival 
összefüggésben: 

a) összehangolja a közoktatási terveket, 
b) egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és együttes javaslatot készít a 
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térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára és létszámára, 
c) előkészíti a közoktatási megállapodásokat, 
d) az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő megoldásokat dolgoz ki, 
e) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, 

pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, 
fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor 
követelményeinek megfelelő oktatást, 

f) az e) pontban foglalt feladatok eredményeként dönt a közös intézményfenntartás létrehozásáról és 
fejlesztéséről. 

 

2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult 
önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, 
(fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről. 

3. Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket. 

4. Szakmai napokat szervez. 

5. Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. 

6. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez. 

7. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség 
önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. 

8. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre. 

Közművelődési feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, 
közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, vagy az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb 
feladatokat ellátó általános művelődési központ, önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és 
sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 

2. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe tartozó, az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket. 

3. Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról. 

4. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítésére. 

5. Évente közös múzeumi programot készít. 

6. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú 
ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi 
rendezvények szervezésében. 

7. Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és gondoskodik a művészeti, 
valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetéséről. 

8. Közösen biztosítja a közművelődési rendezvények lebonyolítását segítő komplett technikai bázist 
(hangosítási, világosítási, audiovizuális eszközök) és szakembert. 

9. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre. 
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A település és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok 

1. A kistérség település és területrendezési, műemlékvédelmi tevékenységének az országos és a megyei 
tervekkel kapcsolatos összhangjának a megteremtése, országos valamint a megyei tervekre való építése. 

2. Összehangolja a település és területrendezési, műemlék védelemi feladatokat. 
 A kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének megszervezése. 

3. Pályázatot nyújthat be a feladatok eredményes ellátása érdekében. 

4. Kistérségi települési és területrendezési adatbázist hoz létre. 

Természet és környezetvédelmi feladatok 

1. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési Környezetvédelmi Programját. 

2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot készít (a továbbiakban: Program). 

3. Koordinálja a Programban foglalt feladatok végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését. 

4. Vizsgálja a települési környezet tisztaságának, a csapadékvíz elvezetésének, a kommunális 
szennyvízkezelésnek, gyűjtésnek, elvezetésnek, tisztításnak, kommunális hulladékkezelésnek kistérségi 
fejlesztési lehetőségeit. 

5. Pályázatot nyújt be. 

6. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtet. 

A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai 

1. Kistérségi közlekedési - fejlesztési tervek készítése. 

2. Együttműködnek a kistérség közlekedési problémáinak a kezelésében, megoldásában, a közös 
érdekképviseletben. 

3. Szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös szervezése. 

4. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés kistérségi szervezése. 

5. Pályázat benyújtása. 

6. Kistérségi adatbázis létrehozása. 

Szolgáltatási-szervezési feladatok 

1. A kistérség egyes településein túlmutató a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös 
rendezvényeket szervez. 

2. A kistérség településeinek az Interneten való közös megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása 
elektronikus úton is. 

3. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után a hazánkba érkező külföldiek számának várható 
megsokszorozódása miatt biztosítani kell számukra az unió hivatalos nyelvei egyikén az ügyintézést, ezért 
szükséges tolmácsok közös foglalkoztatása. 

4. Pályázat benyújtása szolgáltatási feladatok megoldására. 

5. Kistérségi információs adatbázis kiépítése. 
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Turisztikai, idegenforgalmi feladatok 

1. A Kistérségre kiterjedően a turisztikai, idegenforgalmi feladatok, programok tervszerű összehangolása. 

2. Közös tourinform-iroda működtetése. 

3. Pályázat benyújtása idegenforgalmi feladatok megoldására. 

4. A kistérség idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetése. 

Közrendi és közbiztonsági feladatok 

1. A kistérségben működő rendőrségi szervekkel való folyamatos kapcsolattartás a közrend és a közbiztonság 
aktuális helyzetét illetően. 

2. Az önkormányzatok, a polgárőrségek és a rendőrség együttműködésének koordinálása, e feladat 
megvalósítása érdekében kistérségi szinten Bűnmegelőzési Koordinatív Tanácsot működtet. 

IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 

A tagsági jogviszony keletkezése 

1. A Társulásban résztvevő települések minősített szótöbbséggel hozott képviselő-testületi határozatban 
mondják ki a Társulásban való részvételüket. 

2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, 
a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó - minősített szótöbbséggel 
hozott - határozata megküldésével az év végén kiléphet. 

 A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét 
ellátó személynek írásban bejelenteni. 

2. A társulási tagság megszűnik, 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-

testületei megerősítik határozatukkal, 
- ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetési kötelezettségnek 

valamely tagtelepülési önkormányzat a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tesz eleget, a 
Társulási Tanács összes szavazati arányhoz viszonyított többségi szavazattal hozott határozatban 
dönthet a tagsági viszony megszüntetéséről. A tagság ebben az esetben a határozat átvételével szűnik 
meg. 

A Társulás tagnyilvántartása 

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának 
alapja is. 

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 
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3. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti. 

A Társulás szervei 

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, elnökhelyettese, a Társulás Pénzügyi Bizottsága, 
Közoktatási Társulási Bizottság, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját előkészítő jegyzői kollégium, 
valamint a Társulás munkaszervezete. 

Társulási Tanács 

A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori 
polgármesterei. 

Társulás Elnöke 

Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg. Az 
elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztásához a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

Társulás Elnökhelyettese 

A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából elnökhelyettest vagy 
elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettes(ek) személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás 
elnökhelyettesének megválasztásához a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. Több 
elnökhelyettes esetén a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg azt, hogy melyik 
elnökhelyettes helyettesíti az elnököt. 

Ágazati Szakmai Bizottságok 

1. A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a megalapozott társulási 
tanácsi döntések meghozatalát segítik elő a Társulás Ágazati Szakmai Bizottságai. A Társulás dönt az 
ágazati szakmai bizottságok megalakításáról. 

2. Az Ágazati Szakmai Bizottságok maximum hét főből állnak. 

3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. A 
bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el. A 
bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki az adott szakterület 
szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati 
szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. A 
Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
döntése szükséges. 

Jegyzői Kollégium 

1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács döntéseinek 
végrehajtását segítő szerve. 

2. A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját 
Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője irányítja. A Jegyzői Kollégium feladata a Társulási Tanács elé 
kerülő előterjesztések és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése. 

3. A Társulási Tanács munkaszervezete munkájának törvényességi és szakszerűségi kontrollját a Jegyzői 
Kollégium, illetve annak vezetője gyakorolja. 

Társulás Munkaszervezete 

1. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a kistérségi székhely település 
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önkormányzata képviselő-testülete hivatalának (Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala) e 
célra létrehozott igazgatási egysége látja el. 

 A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a működtetési kérdések megvizsgálását 
követően – figyelemmel a többcélú kistérség előtt álló feladatokra, továbbá a változó jogszabályi 
környezetre – előkészítik egy önálló munkaszervezet létrehozását. 

2. A munkaszervezet feladata különösen: 

a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, 
b) a kistérségben összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, 
c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális 

fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása 
érdekében. 

 

3. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot. 

4. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője 
gyakorolja. 

5. A munkaszervezet részletes feladatait és működését a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni. 

V. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

A Társulási Tanács ülései 

1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

2. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási Tanács által meghatározott 
időpontban tartja. 

3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, 
s az elnök azt köteles összehívni. 

4. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 
kezdeményezésére. 

5. Az elnök az e fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a tanácsot 
összehívni. 

6. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak 
meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

7. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Őt helyettesítő elnökhelyettes 
vezeti le. 
A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív 
alapján kell megállapítani. 

8. Adott kérdésben történő határozathozatal szempontjából a határozatképesség megállapításakor csak azon 
tagokat kell figyelembe venni, akik az adott kérdésben társult tagok. A társult tag képviselője csak azon 
ügyekben rendelkezik szavazati joggal, amelyik közös ellátására társult. 

9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van, és a jelen lévő tagok által 
képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések 
lakosságszámának egyharmadát. 
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10. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

A Társulási Tanács döntései 

1. A Társulási Tanács döntése határozat. A döntésekre vonatkozó részletszabályokat a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

A tagok szavazatainak száma 

A Társulási Tanácsban a tagokat településenként egy szavazat illeti meg. 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához 
szükséges szavazati arányok 

1. Egybehangzó határozat szükséges a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének kimondásához, valamint a 
III/B. Területfejlesztési feladatok 12. pontjában meghatározott ügyek vonatkozásában az ott szabályozottak 
szerint. 

2. Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 

- ha azt jogszabály írja elő; 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekben. 

3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 
kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

4. Az 1. és 2. pontban fel nem sorolt valamennyi esetben a javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az 
egyszerű többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok felét 
és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

VI. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A Társulás tagjának jogai 

1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének 
kialakításában. 

2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

3. Teljes joggal képviseli képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

5. Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 

6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből 
(alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 
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9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának 
észrevételezésére és megtámadására. 

10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást 
kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, 
betekinthet a Társulás irataiba. 

11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény 
rögzítésére és képviseletére. 

12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

A társulás tagjainak kötelességei 

1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 

2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és 
feladatok közös megvalósulását. 

3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való egyeztetése, 
illetve a Társulással való közlése. 

6. Befizetési kötelezettségek teljesítése. Ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba 
történő befizetési kötelezettségnek valamely tagtelepülési önkormányzat a Társulás döntésében megjelölt 
határidőben (minden hó 5-éig) nem tesz eleget, Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi Iroda irodavezetője negyedévente történő összesítést követően felszólító levelet küld az adós 
önkormányzat polgármesterének a befizetési kötelezettség – kézhezvételtől számított – 5 munkanapon belüli 
rendezéséről (Gyál Város esetében az eljárás ugyanez). Amennyiben az adós tagtelepülési önkormányzat a 
felszólító levélben foglaltaknak nem tesz eleget, a Társulási Tanács összes szavazati arányhoz viszonyított 
többségi szavazattal hozott határozatban dönthet a tagsági viszony megszüntetéséről. 

7. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 

8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon 
megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

VII. 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 

1. A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap létrehozását 
határozzák el. 

2. Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével 
szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon, amelyről a 
költségvetési év zárónapján vagyonleltár készül. A Társulási Tanácsot megilletik mindazok a jogok és 
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

3. A közös pénzügyi alap elősegíti: 

- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb 
felhasználását, 

- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését, 
- települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb 

felhasználását. 
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4. Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a tagsági időtartamra 
átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács rendelkezése szerint: 

- az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 
- tervezett céljaik megvalósításához visszatérítendő támogatást kaphassanak. 

5. A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni 
nem lehet. 

A pénzügyi alap forrásai 

1. Kötelező befizetés 

a) Évenként a tagot a Tanács által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat 
folyó évi költségvetésének tervezésében szereplő állandó lakosságszám után számított tagdíjfizetési 
kötelezettség terheli. Ezt minden évben két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második 
részletet: november 30-ig kell befizetni a Gyáli Kistérségi Alapszámlára. Az alap számlája Gyál Város 
Önkormányzat költségvetési számlájának alszámlája. A számla elnevezése: Gyáli Kistérségi 
Alapszámla. 

b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 

2. Saját elhatározáson alapuló befizetés 

- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásainak meghatározott időre szóló átengedése a 
Társulásnak. 

3. Egyéb: 

- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem 
- használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 

4. Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél nem hosszabb 
lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni. 

5. Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár. 

6. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes és a munkaszervezet Társulási Tanács által ezzel megbízott dolgozói gyakorolják. Az 
ellenjegyzés jogát Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gyakorolja, mint gazdálkodó 
szerv, a vonatkozó szabályzataiban meghatározottak szerint. 

Az alap működése 

1. A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések elkészítését 
megelőzően éves költségvetést készít. 

 A Társulási Tanács által elfogadott költségvetés Gyál Város Önkormányzata költségvetésének önálló címe, 
amelyen Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosíthat. 

2. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el, s ez Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletének része, s ezt Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem módosíthatja. 

3. Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Társulási Tanács feladata. 
Ennek körében a Társulási Tanács: 

- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 
- gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről, 
- az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza, 
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- meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat, 
elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 

- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő támogatások 
folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait, 

- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 

4. A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A Pénzügyi Bizottság jelentése mellett a 
Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó 
szervezet gazdálkodásáról, a visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített 
közös célú kiadásokról, az alap teljes működéséről. 

5. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazó szerv, ezért a Társulás Alapító Okirata szerint pénzügyi-számviteli, gazdálkodási 
feladatait Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. 

A pénzügyi alap felhasználásának szabályai 

1. Visszatérítendő támogatás: 

a) A pénzügyi alapból az önkormányzat saját céljai megvalósítására maximum 6 havi lejáratra 
visszatérítendő támogatást kaphat. A visszatérítendő támogatásra kiosztható pénzügyi forrás mértékét a 
Társulási Tanács állapítja meg. 

b) A pénzügyi alapból az önkormányzatok közös fejlesztési céljaik megvalósítására visszatérítendő 
támogatást kaphatnak. A visszatérítendő támogatások elbírálásánál elsőbbséget élvez, és kiemelt 
elbírálásban részesül a több önkormányzat területén élő lakosság közös érdekeit szolgáló fejlesztési 
célok megvalósítása. (így pl.: közös kommunális feladat ellátása, szilárd vagy folyékony szemétlerakó, 
szemétszállítás szervezése, települések közötti közlekedés feltételeinek javítása, összekötő út építése, 
helyközi közlekedés feltételeinek javítása, közös idegenforgalmi fejlesztés, közös idegenforgalmi 
programok szervezése, körzeti feladatokat ellátó intézmények ellátási színvonalának javítása érdekében 
szükséges beruházásokhoz forrás biztosítása, alapfokú oktatás, nevelés, szociális ellátás, 
foglalkoztatáspolitikai célkitűzések közös megvalósítása, helyi értékek védelme és más közös feladatok 
ellátása.) 

c) A pénzügyi alap felhasználható kistérségi átfogó, vagy több, illetve egy-egy részterületre vonatkozó 
fejlesztési, működtetési és fenntartási tervek kidolgozására. 

2. Közös intézmények fenntartása, finanszírozása: 

 A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési normatívákból 
történik. A normatívák és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint történik. 

 A normatívák által nem fedezett fenntartású költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású intézmények normák által nem 
fedezett kiadásai forrásául a Társulás saját pénzügyi alapja vehető igénybe. Dönthet a Tanács 
pótbefizetésben is. A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás 
költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt. 

A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai 

1. A cél vagy címzett támogatással megvalósuló, továbbá a megyei terület-fejlesztési tanács által vagy más 
központi szerv által támogatott beruházásokra vonatkozó pályázatok benyújtásánál a közös pénzügyi alapból 
folyósított, a Tanács által meghatározott pénz, az adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak 
minősül. 

2. Az egyéb központi kormányzati alapok támogatásával megvalósuló beruházások esetén, az erre vonatkozó 
pályázatok benyújtásával, a közös pénzügyi alapból folyósított és a Tanács által meghatározott pénz az adott 
önkormányzat által folyósított saját forrásnak minősül. 

 E forrás mértékéig köteles valamennyi tag önkormányzat a beruházásra vonatkozó tanácsi döntéssel azonos 
testületi döntés meghozatalára. 

3. A kötelező befizetésekből képződő felosztható pénzösszeget a Tanács évente állapítja meg. 
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4. A támogatás feltételeit a Tanács határozza meg. 

5. A támogatási szerződéseket a Tanács elnöke köti meg, s a gazdálkodási feladatokat ellátó Gyál Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala vonatkozó szabályzata szerint történik az ellenjegyzésük. A 
kötelezettségvállalás előtt ki kell kérni a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 

- a támogatás célját, a támogatás összegét, 
- folyósításának, visszafizetésének időpontját, 
- a törlesztés évi összegét, 
- a fizetendő költség mértékét és az egyéb kikötéseket, szankciókat. 

6. A támogatási igények elbírálásánál a támogatás feltételeinek és összegének megállapításánál körültekintően 
meg kell vizsgálni, hogy: 

- milyen cél megvalósítására igényli az önkormányzat vagy igénylik az önkormányzatok a támogatást, 
- az igény bejelentéséig az érintett igénylő önkormányzat, önkormányzatok milyen befizetést teljesítettek, 
- a támogatás visszafizetésének forrásait. 

7. A pénzügyi alapban lévő összeg a Társulás vagyona, a tagok által befizetett részarányt végleges megszűnés 
esetén történő elszámolásnál lehet figyelembe venni. 

8. A fel nem osztott, továbbá az alapban lévő pénzzel a pénzpiaci műveletek végzése a Társulási Tanács 
felhatalmazása alapján a Társulási Tanács elnökének írásos hozzájárulásával és a Pénzügyi Bizottság 
elnökének ellenjegyzése mellett történik (lekötés, állampapír vásárlás, stb.). 

Igénybejelentés 

1. Az igények megfelelő rangsorolása és elbírálása érdekében a kérelemnek - amelyet a tárgyév megelőző év 
utolsó tanácsi ülésére, rendkívüli esetben azonnal lehet előterjeszteni - a következőket kell tartalmaznia: 

- az igényelt támogatással elérni kívánt célt, annak indokát, 
- a beruházás előkészítésére vonatkozó valamennyi iratot, adatot, 
- a beruházás forrásigényét, ütemezését, 
- az igényelt támogatás módját, összegét, 
- a kért folyósítási időpontot, 
- a pénzügyi igény indokolását, 
- a támogatás visszafizetésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági számításokat, annak reális biztosítékait. 
- (Költségvetési rendelet csatolás, források, kiadások bemutatást, stb.) 

2. Az igényeket és mellékleteit három példányban kell a Társulási Tanács munkaszervezete részére 
megküldeni. 

A Társulási Tanács döntéshozatali szabályai 
az alap felhasználása során 

1. A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 

2. A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. 

A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai 

1. A Társulási Tanács Elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével kapcsolatban az 
alábbi feladatokat látja el: 

- megvizsgálja, hogy a benyújtott igények megfelelnek-e az elbíráláshoz szükséges tartalmi és alaki 
- követelményeknek, 
- gondoskodik  az  esetleg  szükséges  kiegészítések  beszerzéséről, felhívja kiegészítésre az igényt 
- benyújtót, 
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- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 
- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 
- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom lebonyolításáról, 
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.). 

2. A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók. 

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül 
bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a 
kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az 
önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

2. Ha a tag önkormányzat a Társulási Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és 
visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés 
jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés 
lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 

3. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci 
műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel 
csökkentett összege. 

 Végleges juttatásnak minősül a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló 
kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb. 

VIII. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja, 
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad. 
- teljesül a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § 

(8) bekezdésében foglalt feltétel. 

A társulás megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás és 
a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások 
arányos részének betudásával kell felosztani. 

2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben 
osztják fel. 

3. A felosztás elvei a következők: 

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, 
ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 

4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon 
célvagyon. 

5. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás 
tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a 
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 
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6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és 
átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen megállapodás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat képviselőjének aláírásával 
válik hatályossá. 

2. E Társulási Megállapodás mellékletei: 

  1. számú melléklet: Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye, lakosságszáma), 

  2. számú melléklet: A Társulás által alapított intézmények jegyzéke. 

3. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

4. A társuló önkormányzatok, mint a Társulás alapítói, a Társulás pénzügyi-gazdálkodási és működési 
felügyeletével Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg. 

5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az 
irányadók. 

Gyál, 2012. ………………………….. 

  Pápai Mihály 
  Társulási Tanács Elnöke 

 

Záradék: 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra nézve 
kötelező rendelkezésként: 

• Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

• Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

• Felsőpakony Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

• Gyál Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

• Ócsa Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 
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A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a jegyzők 
aláírásukkal látják el 2012. ………………… napján: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Vincze József Dr. Percze Tünde 
 polgármester jegyző 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Somogyi Béla Szatmári Attila 
 polgármester jegyző 

 

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Sztancs János dr. Kökény Katalin 
 polgármester jegyző 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Bukodi Károly dr. Szabó György 
 polgármester jegyző 
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1. számú melléklet 

a “Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásához 

A Társulás tagjai és székhelyei, a települések lakosságszáma 

• Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

Lakosságszáma: 5 106 fő 

• Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 

Lakosságszáma: 5 314 fő 

• Felsőpakony Község Önkormányzata 

Székhelye: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. 

Lakosságszáma: 3 368 fő 

• Gyál Város Önkormányzata 

Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Lakosságszáma: 23 714 fő 

• Ócsa Város Önkormányzata 

Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Lakosságszáma: 9 223 fő 

A Társulás lakosságszáma összesen: 46 725 fő 
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2. számú melléklet 

a “Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásához 

A Társulás által alapított intézmények 

• „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 

Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

Területi irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.17. 
 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. 
 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 42-44. 

Az intézmény ellátási területe: a Gyáli kistérség teljes közigazgatási területe. 

Az intézmény tevékenységi köre: 

 8790 Egyéb bentlakásos ellátás; 
 87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások; 
 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása; 
 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások; 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás; 
 889204 Kapcsolattartási ügyelet; 
 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 
 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 
 889921 Szociális étkeztetés; 
 889922 Házi segítségnyújtás; 
 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
 889924 Családsegítés. 
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Tárgy: Javaslat önkormányzati intézmények alapító 
okiratainak módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata több alkalommal tárgyalt a 2013. évi közigazgatási és köznevelési változásokról 
és a Polgármesteri Hivatal részére a 197/2012.(X.25.) számú határozattal jóváhagyott létszámkeretben is szerepel 
az önkormányzat fenntartásában megmaradó intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására 
szolgáló státusz.  A változás a Liliom Óvodát, a Tátika Óvodát, a Tulipán Óvodát és az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtárat érinti. 
 
Jelenleg fenti intézmények önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működnek. Saját 
költségvetéssel, önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkeznek. A pénzügyi, gazdálkodási, valamint 
számviteli feladataikat a Képviselő-testület által jóváhagyott együttműködési megállapodások alapján az Ady 
Endre Általános Iskola, illetve az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola látja el. 
 
Fenti intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak 2013. január 1. napjával történő átszervezésével – 
együttműködési megállapodás alapján – ezeket a feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodája látná el. 
 
A gazdasági feladatok átszervezése maga után vonja az érintett intézmények alapító okiratának módosító 
okiratokban rögzített (melléklet részét képezi) módosítását. 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását indokolja továbbá, hogy a 
költségvetési szervek - státusztörvény 15-16 §-a szerinti - típusba sorolása a 2010. évi XC. tv. alapján megszűnt, 
az erre vonatkozó alapító okirati rendelkezést a törvény hatálybalépését követő első módosításkor törölni kell, 
változott továbbá a tevékenységtípusokra vonatkozó előírás: kiegészítő vagy kisegítő tevékenység megszűnt, az 
alaptevékenységbe tartozik: a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, valamit az 
alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló időlegesen szabad kihasználását célzó nem haszonszerzés céljából 
végzett tevékenység. Ezért ezeket a módosításokat is – a törvényben előírtaknak megfelelően – át kell vezetni az 
alapító okiratokon. 
 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a fentiek mellett indokolja, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§.(5) bekezdése szerint 2013. január 1-től a 
megnevezése Gyáli Polgármesteri Hivatalra változik. 
 
Kérem a fentiek alapján az öt intézmény Alapító Okiratának módosítását. 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. január 1. napjával a Liliom 
Óvoda Alapító Okiratának – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát (2. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 124/2012.(VI.28.) sz. határozattal jóváhagyott és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. január 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 



II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. január 1. napjával a Tátika 
Óvoda Alapító Okiratának – az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát (4. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 122/2012.(VI.28.) sz. határozattal jóváhagyott és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. január 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

III. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. január 1. napjával a Tulipán 
Óvoda Alapító Okiratának – az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát (6. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 177/2011.(VIII.25.) sz. határozattal jóváhagyott és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. január 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

IV. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. január 1. napjával az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának – az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti - módosítását (módosító okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (8. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 
109/2009.(V.28.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
2013. január 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
V. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. január 1. napjával Gyál Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának – az előterjesztés 9. sz. 
melléklete szerinti - módosítását (módosító okirat), mely alapján kiadja a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (10. sz. melléklet). Ezzel 
egyidejűleg a 285/2011.(XII.29.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot 2013. január 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné irodavezető 
 
Gyál, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 
          Pánczél Károly 
          alpolgármester 



1. sz.melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Liliom Óvodája 
124/2012.(VI.28.).számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a alapján): óvoda; 

2. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
1. Liliom Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

……………….. sz. határozatával 2013. 01. 01. napjával hagyta jóvá. 
 
 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



2. sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Liliom Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

1.) Az intézmény neve:  Liliom Óvoda; 
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 032993; 
 PIR szám: 685863; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Liliom u. 13-15.;  
  
5.) Alapításának éve: 1972.; 
  234/2000. (X.26.) KT határozat; 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közoktatás 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 

alapján): 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: óvodai nevelés; 851020 
 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
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19.) Felvehető gyermekek, tanulók maximális  288 fő; 
 létszáma: 
 
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 feladatok: 85101 Óvodai nevelés 
  851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű gyermekek 

felkészültségét segítő foglalkozások, 
- integrált nevelés, 

  851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása; 
a) testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

  5629 Egyéb vendéglátás 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés; 
 
 
21.) Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység; 
  85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ; 
  856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; 
 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,  
üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 
22.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 3554, 2563 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Záradék: 
 

1. Liliom Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………… sz. 
határozatával 2013. 01. 01.. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 124/2012.(VI.28.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013. 01. 01. -jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2013. december 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



3. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Tátika Óvodája 
122/2012.(VI.28.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 

 
 

1. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a alapján): óvoda; 

2. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
 
 
 
Záradék: 
 
 
1. Tátika Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…………….. sz. határozatával 2013. 01. 01. napjával hagyta jóvá. 
 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



4. sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tátika Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
1.) Az intézmény neve:  Tátika Óvoda; 
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 032992; 
 PIR szám: 669128; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5.; 
 Tagóvodája: 2360 Gyál, Bartók B. u. 52.  
  
5.) Alapításának éve: 1981.; 
  157/2000. (VI.22.) KT határozat 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közoktatás; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 
 alapján): 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: óvodai nevelés; 851020 
 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:   
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19.) Felvehető gyermekek maximális létszáma:  288 fő; 
 
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 feladatok: 85101 Óvodai nevelés 
  851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű tanulók felkészült- 

ségét segítő foglalkozások, 
- integrált nevelés, 

  851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása  
a) testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

  5629  Egyéb vendéglátás 
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, 

sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
  562917 Munkahelyi étkeztetés; 
   
21.) Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység; 
  85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ; 
  856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; 
 

 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 
22.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 4927/1, 4839 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

  
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folytatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Záradék: 
 

1. Tátika Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………. sz. 
határozatával 2013.01.01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 122/2012.(VI.28.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013.01.01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2012.december 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



5. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Tulipán Óvodája 
177/2011.(VIII.25.).számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 

 
1. Az Alapító Okirat bevezető szövegezése az alábbi szövegezésre módosul: 

Gyál Város
az államhá
államháztar
felhatalmaz

2. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a alapján): óvoda; 

3. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

gazdálkodá
Polgármest
jóváhagyott

4. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény bankszámlával rendelkezik / rendelkezik; 

 
 
 

áradék:

 Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tulipán Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – 
ztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az 
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert 
ás alapján, – az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
si, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
eri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
 együttműködési megállapodás szerint. 

nem rendelkezik: 

Z  

. Tulipán Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
……….. sz. határozatával 2013. 01. 01. napjával hagyta jóvá. 

G y á

Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
címzetes főjegyző polgármester 

 
1

………
 
 

 l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 
 



6. sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tulipán Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert 
felhatalmazás alapján, – az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
1.) Az intézmény neve:  Tulipán Óvoda; 
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 200771; 
 PIR szám: 685852; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Tulipán u. 23.; 
  
5.) Alapításának éve: 2006.; 
  71/2006. (III.30.) KT határozat; 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közoktatás; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 

alapján): 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: óvodai nevelés; 851020 
 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
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19.) Felvehető gyermekek, tanulók maximális 320 fő; 
 létszáma: 
 
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 feladatok: 85101 Óvodai nevelés 
  851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű tanulók felkészült- 

ségét segítő foglalkozások, 
- integrált nevelés,  

  851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása  
a) testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

  5629 Egyéb vendéglátás 
  56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, 

sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés; 

562917 munkahelyi étkeztetés; 
 
21.) Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység:8560 Oktatást kiegészítő tevékenység; 
  85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ; 
  856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; 
 
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 

 
22.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 499/2 helyrajzi számon nyilvántartott 
korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Záradék: 
 

1. Tulipán Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………... sz. 
határozatával 2013.01.01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 177/2011. (VIII.25.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013.01.01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



7. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzata fenntartásában működő Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
109/2009.(V.28.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 

 
1. Az Alapító Okirat bevezető szövegezése az alábbi szövegezésre módosul: 

Gyál Váro
Könyvtár 
továbbiakb
368/2011. (
Alapító Oki

Az intézmé
költségvetés
gazdálkodá
Polgármest
jóváhagyott

 
3. Az Alapító kirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény bankszámlával rendelkezik / rendelkezik; 

4. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  9105 Közművelődési tevékenységek; 
 k és 

  910502 i intézmények, közösségi 

  9101 kenység; 
 

gyarapítása, 

  910122 mány feltárása, megőrzése, 

  910123 szolgáltatások; 

. Az Alapító Okirat 20, 21. pontja alatti tevékenységek egy bekezdésben kerülnek összefoglalásra az 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
nem haszo

  kenys
  delem; 

e; 
 kiadása; 

pfelvétel vetítése 
klubokban, szabadtéren, 

  5920 
  592012 

4 
g; 

; 
éb irodai szolgáltatás; 

s Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Arany János Közösségi Ház és Városi 
intézmény-felügyeleti szerve – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
an: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – az intézmény részére az alábbi 
ratot adja ki: 

2. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

ny gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 
i kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
si, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
eri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
 együttműködési megállapodás szerint. 

 O

nem rendelkezik: 

feladatok: 910501 Közművelődési tevékenysége
támogatások; 
Közművelődés
színterek működtetése; 
Könyvtári, levéltári tevé

  91012 Könyvtári tevékenység; 
  910121 Könyvtári állomány 

nyilvántartása; 
Könyvtári állo
védelme; 
Könyvtári 

 
5

alábbiak szerint: 

nszerzés céljából végzett tevékenység: 181200  Nyomás (kivéve: napilap); 
181300 Nyomdai előkészítő tevé ég; 
476100 Könyv-kiskereske

  476300 Zene-, videofelvétel kiskereskedelm
  581400 Folyóirat, időszaki kiadvány
  581900 Egyéb kiadói tevékenység; 
  5914 Filmvetítés 
  591411 Film, video és egyéb ké

mozikban, film
nyilvános vetítési helyeken; 
Hangfelvétel készítése, kiadása; 
Élőhangfelvétel készítése; 

  59201 Zeneműkiadás; 
  731100 Reklámügynöki tevékenysé
  731200 Médiareklám; 
  772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése
  821900 Fénymásolás, egy
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bemutató 

  Szakképesítés megszerzésére 

  
tatás; 

  855200 

 

 szakmai oktatás; 
i szakmai oktatás; 

k megerősödését 
programok, 

  890303 
; 

  90011 ség; 
e; 

tatás, szabadidős 

  932919 zórakoztatási tevékenység; 
sa, 

 
 
6. Az Alapító Okirat 22. pontja törlésre kerül. 

Záradék:

  823000 Konferencia, kereskedelmi 
szervezése; 

  8532 Szakmai középfokú oktatás; 
85321 

felkészítő szakmai elméleti képzés; 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti felnőttok
  855100 Sport, szabadidős képzés; 

Kulturális képzés; 
  85593 Egyéb felnőttoktatás; 
  8559 M.n.s. egyéb oktatás;
  85593 Egyéb felnőttoktatás; 
  855931 Iskolarendszeren kívüli nem
  855932 Iskolarendszeren kívül
  855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések; 
  855935 Szakmai továbbképzések; 
  855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás; 
  8903 Civil szféra, civil szervezete

célzó tevékenységek, 
támogatások; 
Civil szféra megerősítését segítő egyéb 
tevékenységek

  9001 Előadó-művészeti tevékenység; 
Színházi tevékeny

  900111 Befogadó színházak tevékenység
  9329 M.n.s. egyéb szórakoz

tevékenység; 
  932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás; 

M.n.s. egyéb s
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadá

üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 

 
 

 János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………….. sz. határozatával 2013. 01. 01. napjával hagyta 

 
 

 y á l, 2012. december 13. 

Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
címzetes főjegyző polgármester 

 
1. Arany

jóvá. 

G
 
 
 
 
 
 
 



8. sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
intézmény-felügyeleti szerve – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-
ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
-ában nyert felhatalmazás alapján, – az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 
 
1.) Az intézmény neve:  Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár; 
 
2.) Rövidített név:  
 
3.) PIR szám: 685885; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.; 
 
5.) Telephelyei:  Némedi-szőlő Közösségi Ház, Gyál, 097/7 hrsz.; 
  
6.) Alapításának éve: 1996.; 
  165/2000. (VI.22.) KT határozat; 
 
7.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközség Önkormányzata;  
 
8.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
10.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
11.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közművelődés; közgyűjtemény 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: 
  könyvtári tevékenység;910100 

máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység; 932900 
 

14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézet mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
 
19.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  9105 Közművelődési tevékenységek; 
 feladatok: 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások; 
  910502 Közművelődési intézmények, közösségi 
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színterek működtetése; 

  9101 Könyvtári, levéltári tevékenység; 
  91012 Könyvtári tevékenység; 
  910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása; 
  910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme; 
  910123 Könyvtári szolgáltatások; 
 
20.) Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem 

haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 181200  Nyomás (kivéve: napilap); 
  181300 Nyomdai előkészítő tevékenység; 
  476100 Könyv-kiskereskedelem; 
  476300 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme; 
  581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 
  581900 Egyéb kiadói tevékenység; 
  5914 Filmvetítés 
  591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése 

mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken; 

  5920 Hangfelvétel készítése, kiadása; 
  592012 Élőhangfelvétel készítése; 
  592014 Zeneműkiadás; 
  731100 Reklámügynöki tevékenység; 
  731200 Médiareklám; 
  772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése; 
  821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás; 
  823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése; 
  8532 Szakmai középfokú oktatás; 
  85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti képzés; 
  853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti felnőttoktatás; 
  855100 Sport, szabadidős képzés; 
  855200 Kulturális képzés; 
  85593 Egyéb felnőttoktatás; 
  8559 M.n.s. egyéb oktatás; 
  85593 Egyéb felnőttoktatás; 
  855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; 
  855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás; 
  855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések; 
  855935 Szakmai továbbképzések; 
  855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás; 
  8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését 

célzó tevékenységek, programok, 
támogatások; 

  890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb 
tevékenységek; 

  9001 Előadó-művészeti tevékenység; 
  90011 Színházi tevékenység; 
  900111 Befogadó színházak tevékenysége; 
  9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység; 
  932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás; 
  932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység; 
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 

21.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 2587, 097/7 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 



 3
 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén 
az intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

b) ingóvagyon: 
Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
 
Záradék: 
 

1. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a ……………… sz. határozatával 2013.01.01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 109/2009. (V.28.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013.01.01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 Címzetes főjegyző  polgármester 



9. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
285/2011.(XII.29.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 

 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A költségvetési szerv neve:  Gyáli Polgármesteri Hivatal 
A jogelőd k

 Ellátja a Bóbita Bölcsőde, a Városi Egészségügyi 
Központ, a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, a Tulipán 
Óvoda és az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági, 
számviteli feladatait a Képviselő-testület 
208/2011.(XII.29.), 281/2011.(XII.29.) és 
…………………….. sz. határozatai alapján. 

 
 
Záradék:

öltségvetési szerv neve: Gyál Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
PIR száma: 391140 

2. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A hivatal gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A 
költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. A 
pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait 
önállóan látja el. 

 
 
1. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………….. sz. határozatával 2013. 01. 01. napjával hagyta 
jóvá. 

 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



10. sz. melléklet 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
Polgármesteri Hivatalának 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. 
§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 90. §-a, valamint az Áht. végrehajtására megalkotott, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-a alapján Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának szövegét 2012. január 1. napjával az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
1.) A költségvetési szerv neve:  Gyáli Polgármesteri Hivatal 
  A jogelőd költségvetési szerv neve: Gyál Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
 PIR száma. 391140 
 
2.) Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
  
3.) Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 1990 
 
4.) Az alapító okirat kelte: 1990. október 26. 
 
5.) Alapító szerv neve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
6.) Illetékességi területe:  Gyál Város közigazgatási területe, valamint 

körzetközponti feladatellátás tekintetében a 
jogszabályból eredő illetékességi területek 

 
7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 szerv neve, székhelye: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
8.) A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati 
  költségvetési szerv 
 
9.) Jogszabályban meghatározott közfeladat:  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.38.§ 

(1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, 
 az államigazgatási ügyek előkészítésével és 
 végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

 
10.) A hivatal gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A 

költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. A 
pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait 
önállóan látja el. 

  Ellátja a Bóbita Bölcsőde, a Városi Egészségügyi 
Központ, a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, a Tulipán 
Óvoda és az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági, 
számviteli feladatait a Képviselő-testület 
208/2011.(XII.29.), 281/2011.(XII.29.) és 
…………………….. sz. határozatai alapján. 

 
11.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR szám – szakfeladat megnevezése: 
  8411- Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 
12.) Feladatainak forrása: Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési  
  rendelete által meghatározott. 
 



13.) Feladatmutató: Nincs 
 
14.) Költségvetési bankszámla száma: 11600006-00000000-21616404 
 
15.) Adószáma: 15391140-2-13 
 
16.) Adóalanyisága: Alaptevékenysége tekintetében tárgyi adómentes 
 
17.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése: A szerv vezetőjét – a jegyzőt - Gyál Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, 
határozatlan időre, pályázat útján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-
a alapján. 

 
18.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira  A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992.évi 

vonatkozó jogviszony: XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1192. évi XXXIII. törvény, a Munka 
törvénykövéről szóló módosított 1992. évi XXII. 
Törvény, valamint a megbízási jogviszonyok 
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
módosított 1959. évi IV. törvény szerint  

 
19.) A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó egyéb szakfeladatok, amelyekre az Önkormányzat 

más intézményt nem hozott létre: 
 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
 421100 Út, autópálya építése 
 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
 429900 Egyéb m.n.s. építés 
 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása 
 581100 Könyvkiadás 
 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 813000 Zöldterület kezelés 
 841112 Önkormányzati jogalkotás 
 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  
  tevékenységek 
 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
 841402 Közvilágítás 
 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
 882111 Rendszeres szociális segély 
 882112 Időskorúak járadéka 
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
 882115 Ápolási díj alanyi jogon 
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 



 882119 Óvodáztatási támogatás 
 882122 Átmeneti segély 
 882123 Temetési segély 
 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
 882202 Közgyógyellátás 
 882203 Köztemetés 
 889935 Otthonteremtési támogatás 
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
 890441 Közcélú foglalkoztatás 
 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
 

 
20.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A Gyál Város Önkormányzata tulajdonában és a Gyál Város Önkormányzaténak Polgármesteri Hivatala 
kezelésében lévő ingatlan, (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., 2360 Gyál, Kőrösi út 54. és 2360 Gyál, 
Rákóczi u. 42-44.) valamint ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori vagyonrendeletben 
meghatározottak szerint. 
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyoni értéket a számviteli nyilvántartások alapján elkészített 
mindenkori éves mérleg tartalmazza. 
A vagyoni állapotot a Polgármesteri Hivatal mindenkori leltára tartalmazza. 

 
21.) A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás 

szabályai szerint kezelni és gyarapítani. 
 A Polgármesteri Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti rendelkezési jogára a Gyál Város 

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos 
jogszabályok az irányadók. 

 
 

Záradék: 
 

1. Gyáli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
………………… sz. határozatával 2013.01.01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg a 
Polgármesteri Hivatal részére a 285/2011.(XII.29.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013.01.01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala és az Önkormányzat fenntartásában maradó 
önállóan működő Intézmények közötti munka és 
feladatmegosztás Rendjéről szóló Megállapodások 
jóváhagyására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2012. október 25-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalták a 2013. évi közigazgatási változásokat, illetve 
döntöttek a Polgármesteri Hivatal új struktúrájának kialakítására. 
Az előterjesztésben elhangzott, hogy a tervezett létszámkeretet emeli az is, hogy az Önkormányzat 
fenntartásában maradó intézmények könyvelését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája látná el. Az 
Intézményi könyvelés feladataihoz önálló Intézményi Gazdálkodási csoport alakulna 4 fővel. 
Fentiek figyelembe és más egyéb tényezők figyelembe vételével döntöttek a 197/2012. (X.25.) sz. 
határozatukban arról, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a polgármesteren és alpolgármesteren felül 55 
főben kívánják meghatározni. 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (4) bekezdése alapján 
„A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (továbbiakban: munkamegosztási megállapodás)rögzíti”. 
A megállapodásnak tartalmaznia kell a gazdálkodás végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás 
jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is. 
A jogszabálynak megfelelően elkészítettük az Önkormányzat fenntartásában maradó önállóan működő 
Intézmények és Gyál város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala közötti munka és feladatmegosztás 
rendjéről szóló megállapodásokat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Munka és Feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodások 
jóváhagyására. 
 
Határozati javaslat I. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 2012. december 31-vel hatályon kívül helyezi a 280/2011. (XII.29.) sz. határozatával jóváhagyott, Gyál 
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv és a hozzárendelt Városi Egészségügyi Központ mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 

 
2. 2013. január 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt 
Városi Egészségügyi Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti, a 
munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
Határozati javaslat II. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 2012. december 31-vel hatályon kívül helyezi a 281/2011. (XII.29.) sz. határozatával jóváhagyott, Gyál 
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv és a  hozzárendelt Bóbita Bölcsőde mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka és 
feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
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2. 2013. január 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt 
Bóbita Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás 
rendjéről szóló megállapodást. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
Határozati javaslat III. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-i hatállyal az előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár mint önállóan 
működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
Határozati javaslat IV. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-i hatállyal az előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt Tulipán Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv 
közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
Határozati javaslat V. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-i hatállyal az előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt Liliom Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv 
közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
Határozati javaslat VI. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-i hatállyal az előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzárendelt Tátika Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv 
közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2012. december 6. 
 
         Pápai Mihály 
         Polgármester 



MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv  
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.  
   adószám: 15391140-2-13 
   képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről a Bóbita Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde), mint önállóan működő költségvetési szerv 
   székhely: 2360. Gyál, Klapka u. 7. 
   adószám: 16796108-1-13 
   képviseli: Balkó Kálmánné intézményvezető 
 
 
mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő 
felek) között. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban 
határozzák meg. 
 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek 

között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi 
körök megosztása. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a Bölcsőde szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. 

3. Közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti 
elosztásában, összesítésében. 

4. Javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében. 
5. Irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a 

személyi juttatásokkal való gazdálkodást is. 
6. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -

felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében. 
7. Az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
8. A végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési 

előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés 
kezdeményezése a Képviselő-testületnél. 

9. Közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában. 
10. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a 

kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének 
felülvizsgálatát is. 

11. Közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre 
történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

12. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Intézményre is 
kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére 
vonatkozóan: 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztás, 
- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével, 
- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan 

vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, 
- a felek beruházásaival, 
- a munkaerő-gazdálkodásával,  
- a készpénz kezelésével,  
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- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzésével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra. 
13. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei a Bölcsődénél nincsenek meg. 
14. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és 

naprakész áramoltatása, illetve az un. Tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok 
egységes megoldása érdekében a Jegyző a Bölcsőde részére az alábbi időpontok szerinti szakmai egyeztetést 
biztosít: 

- költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, 

- negyedéves adatszolgáltatáshoz (előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, normatíva 
lemondás, normatíva pótigénylés) az alábbi időpontok szerint: 

i. Április 5. 
ii. Július 5. 

iii. Október 5. 
iv. December 15. 
v. Január 20. (előző évi záró állomány) 

15. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket 
elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

16. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

17. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
18. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól a Bölcsőde gazdasági eseményei. 
19. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. A 

Bölcsőde javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, a leltár 
kiértékelését a Hivatal végzi el. 

20. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind a 
Bölcsőde saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) a Bölcsőde, míg a 
személyi juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a Hivatal vezeti. 

21. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja a Bölcsődét. 
22. A Bölcsőde által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél a Bölcsőde 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
23. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak a Bölcsődéhez, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
24. A Bölcsőde bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
25. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kelezési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
26. A Bölcsőde az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
27. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi 

személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselő-testület 
fogadott el és hagyott jóvá.  

28. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Bölcsőde pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

29. A felek közötti megállapodás végrehajtásában az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr). 
30. A hivatal által készített és a Bölcsődére is kiterjesztett szabályzatok: 

- Számviteli Politika, Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat  
- Értékelési Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat 
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- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. 
- Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. 
- FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak. 
- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat. 

31. A Bölcsőde által készített saját működésre vonatkozó belső szabályzatok: 
- Iratkezelési Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása 
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. 

 
II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 
 
1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: 

a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 
érvényesítését, 

b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás 
meghatározását, 

c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 
2.  A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: 

a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, 
b. a költségvetés finanszírozási tervének, 
c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, 
d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) 

körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 
3. A Hivatal jogosult felülvizsgálni a Bölcsőde által összeállított költségvetési javaslatot annak érdekében, 

hogy ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e és elkészíti 
az előírt összesítéseket. 

4. A Hivatal jogosult a Bölcsőde költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a pénzügyi, 
munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és tartalmi 
szempontból ellenőrizni. 

5. A Hivatal a Bölcsőde rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

6. Az intézmény  
a.  megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre 

álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének 
szükségességét, lehetőségeit; 

b. előzetesen megtervezi: 
i.  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
ii. a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
iii. javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
iv. felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembe vételével.  
7. A Bölcsőde a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az előirányzatok 

várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról áthúzódó fizetési 
kötelezettségeket. 

8. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 
szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti a Bölcsődével. 

9. Az Intézmény költségvetésének jóváhagyásáról az irányító szerv értesíti az intézményvezetőt. 
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III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 
 
1. A Bölcsőde előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester jogosult 

kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az intézmény 
vezetőjének egyetértése szükséges. 

2. A Bölcsőde saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli tájékoztatása 
mellett – a bevételi előirányzatának többletéből. 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az 
irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat 
terhére nem teljesíthető. 

4. A Bölcsőde a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban értesíteni. 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény és a Hivatal vezetője 
együttesen felelős. 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
IV. Az előirányzat felhasználása: 
 
1. Kötelezettségvállalás rendje: 

a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és a Bölcsődére is 
kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

b. A Bölcsőde nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének 
(illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően a  Bölcsőde vezetője vagy 
az általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a 
továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. 

c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el 
nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a 
Hivatal által készített és a Bölcsődére is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve a Bölcsőde 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

2. Az utalványozás rendje: 
a. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3. Az ellenjegyzés rendje: 
a. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy jogosult. 
b. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

c. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a Bölcsőde 
vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt 
ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti 
a Polgármestert. 

4. Az érvényesítés rendje: 
a. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történi. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, 
pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 

5. A szakmai teljesítés rendje: 
a. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat a Bölcsőde 
hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről 
az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és a Bölcsődére is kiterjesztett 
Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján. 

6. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és a 
Bölcsődére is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 
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V. A Bölcsőde tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, működtetése, 
a vagyon használata, hasznosítása: 
 
1. A Bölcsőde köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét megőrizni, 

védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. 
2. A Hivatal teljes körűen ellátja a Bölcsőde feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok érdekében a 

használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások 
nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. 

3. A Bölcsőde köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett 
energiahordozók folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a 
Kötelezettségvállalási Szabályzatban rögzített eljárást figyelembe venni. 

4. A Bölcsőde köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, eseti, illetve 
ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Kötelezettségvállalási Szabályzatot és 
karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. 

5. A Bölcsőde köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, állomány 
változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

6. A Bölcsőde köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a Hivatal által 
meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 
VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 
 
1. A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – a Bölcsődére vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön 

pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁVR, Vhr.) meghatározott mellékleteivel együtt.  
2. A Hivatal a Bölcsőde pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen megállapodásban és a 

Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel. 
3. A Bölcsőde szakmai beszámolóját az intézmény saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére. 
4. A Bölcsőde vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a kapcsolattartók 
által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 
Az Intézmény vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
Intézmény vezetője kötelesek a beszámolót aláírni. 

 
VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 
 
1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal teljes körűen, 

egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások 
kialakítását a Hivatal által kiadott és a Bölcsődére is kiterjesztett Számviteli Politika és Számlarend rögzíti 
melyet a Bölcsőde köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.  

2. A Bölcsőde által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati 
jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő 
vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése a Bölcsőde 
kizárólagos feladata. 

 
VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 
 
1. A Bölcsőde vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből 

keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres személyi 
juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel szabadon, a 
Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül. 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel a Bölcsőde önállóan 
gazdálkodik. 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor. 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 

5. A Bölcsőde készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben személyi anyagként 
is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell felelniük, amelyért az 
Intézményvezető felel. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőrzés látja el. A belső ellenőrzés feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a Bölcsődére is kiterjedően a 
Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési 
feladatellátás nem mentesíti a Bölcsőde vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési 
feladatok alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

 
 
Záró rendelkezések: 
 
A megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a281/2011. (XII.29.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Balkó Kálmánné 
Címzetes főjegyző      intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2012. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester  
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MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv  
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.  
   adószám: 15391140-2-13 
   képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Egészségügyi Központ), mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
   székhely: 2360. Gyál, József A. u. 1. 
   adószám: 15566362-1-13 
   képviseli: Dr. Molnár Andor intézményvezető 
 
 
mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő 
felek) között. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban 
határozzák meg. 
 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek 

között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi 
körök megosztása. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Egészségügyi Központ szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi 
személyiségét és felelősségét. 

3. Közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti 
elosztásában, összesítésében. 

4. Javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében. 
5. Irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a 

személyi juttatásokkal való gazdálkodást is. 
6. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -

felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében. 
7. Az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
8. A végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési 

előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés 
kezdeményezése a Képviselő-testületnél. 

9. Közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában. 
10. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a 

kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének 
felülvizsgálatát is. 

11. Közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre 
történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

12. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Intézményre is 
kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére 
vonatkozóan: 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztás, 
- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével, 
- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan 

vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, 
- a felek beruházásaival, 
- a munkaerő-gazdálkodásával,  
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- a készpénz kezelésével,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzésével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra. 
13. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei az Egészségügyi Központnál nincsenek meg. 
14. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és 

naprakész áramoltatása, illetve az un. Tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok 
egységes megoldása érdekében a Jegyző az Egészségügyi Központ részére az alábbi időpontok szerinti 
szakmai egyeztetést biztosít: 

- költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, 

- negyedéves adatszolgáltatáshoz (előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, normatíva 
lemondás, normatíva pótigénylés) az alábbi időpontok szerint: 

i. Április 5. 
ii. Július 5. 

iii. Október 5. 
iv. December 15. 
v. Január 20. (előző évi záró állomány) 

15. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket 
elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

16. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

17. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
18. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Egészségügyi Központ gazdasági eseményei. 
19. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. Az 

Egészségügyi Központ javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, 
a leltár kiértékelését a Hivatal végzi el. 

20. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind az 
Egészségügyi Központ saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) az 
Egészségügyi Központ, míg a személyi juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a 
Hivatal vezeti. 

21. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Egészségügyi Központot. 
22. Az Egészségügyi Központ által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél 

az Egészségügyi Központ vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a 
felelős. 

23. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 
eljussanak az Egészségügyi Központhoz, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 

24. Az Egészségügyi Központ bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A 
bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 

25. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kelezési szabályzat 
alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 

26. Az Egészségügyi Központ az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból 
kifizetéseket nem eszközölhet. 

27. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi 
személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselő-testület 
fogadott el és hagyott jóvá.  

28. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Központ pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

29. A felek közötti megállapodás végrehajtásában az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr). 
30. A hivatal által készített és az Egészségügyi Központra is kiterjesztett szabályzatok: 

- Számviteli Politika, Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat  
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- Értékelési Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. 
- Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. 
- FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak. 
- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat. 

31. Az Egészségügyi Központ által készített saját működésre vonatkozó belső szabályzatok: 
- Iratkezelési Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása 
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. 

 
II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 
 
1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: 

a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 
érvényesítését, 

b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás 
meghatározását, 

c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 
2.  A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: 

a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, 
b. a költségvetés finanszírozási tervének, 
c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, 
d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) 

körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 
3. A Hivatal jogosult felülvizsgálni az Egészségügyi Központ által összeállított költségvetési javaslatot annak 

érdekében, hogy ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e 
és elkészíti az előírt összesítéseket. 

4. A Hivatal jogosult az Egészségügyi Központ költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a 
pénzügyi, munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és 
tartalmi szempontból ellenőrizni. 

5. A Hivatal az Egészségügyi Központ rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és 
információkat, amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének 
alapdokumentumait el tudja készíteni. 

6. Az intézmény  
a.  megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre 

álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének 
szükségességét, lehetőségeit; 

b. előzetesen megtervezi: 
i.  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
ii. a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
iii. javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
iv. felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembe vételével.  
7. Az Egészségügyi Központ a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az 

előirányzatok várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról 
áthúzódó fizetési kötelezettségeket. 

8. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 
szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Egészségügyi Központtal 

9. Az Intézmény költségvetésének jóváhagyásáról az irányító szerv értesíti az intézményvezetőt. 
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III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 
 
1. Az Egészségügyi Központ előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester 

jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az intézmény 
vezetőjének egyetértése szükséges. 

2. Az Egészségügyi Központ saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli 
tájékoztatása mellett – a bevételi előirányzatának többletéből. 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az 
irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat 
terhére nem teljesíthető. 

4. Az Egészségügyi Központ a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban 
értesíteni. 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény és a Hivatal vezetője 
együttesen felelős. 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
IV. Az előirányzat felhasználása: 
 
1. Kötelezettségvállalás rendje: 

a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Egészségügyi 
Központra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

b. Az Egészségügyi Központ nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más 
teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági 
vezetőjének (illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően az 
Egészségügyi Központ vezetője vagy az általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban írásban 
felhatalmazott személyek (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. 

c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el 
nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a 
Hivatal által készített és az Egészségügyi Központra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási 
Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Egészségügyi 
Központ részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

2. Az utalványozás rendje: 
a. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3. Az ellenjegyzés rendje: 
a. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy jogosult. 
b. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

c. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Egészségügyi 
Központ vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt 
ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti 
a Polgármestert. 

4. Az érvényesítés rendje: 
a. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, 
pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 

5. A szakmai teljesítés rendje: 
a. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat az 
Egészségügyi Központ hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző 
személyek kijelöléséről az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és az 
Egészségügyi Központra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján. 
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6. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az 
Egészségügyi Központra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

 
V. Az Egészségügyi Központ tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, 
működtetése, a vagyon használata, hasznosítása: 
 
1. Az Egészségügyi Központ köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, 

értékét megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. 
2. A Hivatal teljes körűen ellátja az Egészségügyi Központ feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok 

érdekében a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások 
nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. 

3. Az Egészségügyi Központ köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett 
energiahordozók folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a 
Kötelezettségvállalási Szabályzatban rögzített eljárást figyelembe venni. 

4. Az Egészségügyi Központ köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, 
eseti, illetve ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Kötelezettségvállalási 
Szabályzatot és karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. 

5. Az Egészségügyi Központ köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek 
leltározását, állomány változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban 
rögzített módon végrehajtani.  

6. Az Egészségügyi Központ köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását 
a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 
VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 
 
1. A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – az Egészségügyi Központra vonatkozó beszámolót 

valamennyi, a külön pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁVR, Vhr.) meghatározott mellékleteivel együtt.  
2. A Hivatal az Egészségügyi Központ pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen 

megállapodásban és a Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel. 
3. Az Egészségügyi Központ szakmai beszámolóját az intézmény saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal 

részére. 
4. Az Egészségügyi Központ vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, 
illetve a kapcsolattartók által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 
Az Intézmény vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
Intézmény vezetője kötelesek a beszámolót aláírni. 

 
VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 
 
1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal teljes körűen, 

egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások 
kialakítását a Hivatal által kiadott és az Egészségügyi Központra is kiterjesztett Számviteli Politika és 
Számlarend rögzíti melyet az Egészségügyi Központ köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.  

2. Az Egészségügyi Központ által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati 
jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő 
vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése az 
Egészségügyi Központ kizárólagos feladata. 

 
VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 
 
1. Az Egészségügyi Központ vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az 

álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres 
személyi juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel 
szabadon, a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül. 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az Egészségügyi Központ 
önállóan gazdálkodik. 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor. 
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4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 

5. Az Egészségügyi Központ készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben 
személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell 
felelniük, amelyért az Intézményvezető felel. 

 
X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőrzés látja el. A belső ellenőrzés feladat-, hatás- és felelősségi rendjét az Egészségügyi Központra is 
kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső 
ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti az Egészségügyi Központ vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba 
épített ellenőrzési feladatok alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles 
működtetni és kialakítani.  

 
 
Záró rendelkezések: 
 
A megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a280/2011. (XII.29.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Dr. Molnár Andor 
Címzetes főjegyző      intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2012. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester  

 6



MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv  
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.  
   adószám: 15391140-2-13 
   képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről a Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közösségi Ház), mint 
önállóan működő költségvetési szerv 
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 118-120. 
   adószám: 16936562-2-13 
   képviseli: Gazdik István intézményvezető 
 
 
mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő 
felek) között. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban 
határozzák meg. 
 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek 

között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi 
körök megosztása. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a Közösségi Ház szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi 
személyiségét és felelősségét. 

3. Közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti 
elosztásában, összesítésében. 

4. Javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében. 
5. Irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a 

személyi juttatásokkal való gazdálkodást is. 
6. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -

felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében. 
7. Az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
8. A végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési 

előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés 
kezdeményezése a Képviselő-testületnél. 

9. Közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában. 
10. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a 

kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének 
felülvizsgálatát is. 

11. Közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre 
történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

12. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Intézményre is 
kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére 
vonatkozóan: 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztás, 
- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével, 
- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan 

vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, 
- a felek beruházásaival, 
- a munkaerő-gazdálkodásával,  
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- a készpénz kezelésével,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzésével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra. 
13. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei a Közösségi Háznál nincsenek meg. 
14. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és 

naprakész áramoltatása, illetve az un. Tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok 
egységes megoldása érdekében a Jegyző a Közösségi Ház részére az alábbi időpontok szerinti szakmai 
egyeztetést biztosít: 

- költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, 

- negyedéves adatszolgáltatáshoz (előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, normatíva 
lemondás, normatíva pótigénylés) az alábbi időpontok szerint: 

i. Április 5. 
ii. Július 5. 

iii. Október 5. 
iv. December 15. 
v. Január 20. (előző évi záró állomány) 

15. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket 
elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

16. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

17. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
18. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Közösségi Ház gazdasági eseményei. 
19. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. A 

Közösségi Ház javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, a leltár 
kiértékelését a Hivatal végzi el. 

20. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind a 
Közösségi Ház saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) a Közösségi Ház, 
míg a személyi juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a Hivatal vezeti. 

21. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja a Közösségi Házat. 
22. A Közösségi Ház által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél a 

Közösségi Ház vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
23. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak a Közösségi Házhoz, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
24. A Közösségi Ház bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla 

feletti rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
25. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kelezési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
26. A Közösségi Ház az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
27. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi 

személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselő-testület 
fogadott el és hagyott jóvá.  

28. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Közösségi Ház pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

29. A felek közötti megállapodás végrehajtásában az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr). 
30. A hivatal által készített és a Közösségi Házra is kiterjesztett szabályzatok: 

- Számviteli Politika, Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat  
- Értékelési Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
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- Bizonylati Szabályzat 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. 
- Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. 
- FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak. 
- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat. 

31. A Közösségi Ház által készített saját működésre vonatkozó belső szabályzatok: 
- Iratkezelési Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása 
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. 

 
II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 
 
1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: 

a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 
érvényesítését, 

b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás 
meghatározását, 

c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 
2.  A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: 

a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, 
b. a költségvetés finanszírozási tervének, 
c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, 
d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) 

körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 
3. A Hivatal jogosult felülvizsgálni a Közösségi Ház által összeállított költségvetési javaslatot annak 

érdekében, hogy ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e 
és elkészíti az előírt összesítéseket. 

4. A Hivatal jogosult a Közösségi Ház költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a pénzügyi, 
munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és tartalmi 
szempontból ellenőrizni. 

5. A Hivatal a Közösségi Ház rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és 
információkat, amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének 
alapdokumentumait el tudja készíteni. 

6. Az intézmény  
a.  megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre 

álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének 
szükségességét, lehetőségeit; 

b. előzetesen megtervezi: 
i.  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
ii. a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
iii. javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
iv. felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembe vételével.  
7. A Közösségi Ház a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az 

előirányzatok várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról 
áthúzódó fizetési kötelezettségeket. 

8. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 
szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti a Közösségi Házzal. 

9. Az Intézmény költségvetésének jóváhagyásáról az irányító szerv értesíti az intézményvezetőt. 
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III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 
 
1. A Közösségi Ház előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester jogosult 

kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az intézmény 
vezetőjének egyetértése szükséges. 

2. A Közösségi Ház saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli tájékoztatása 
mellett – a bevételi előirányzatának többletéből. 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az 
irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat 
terhére nem teljesíthető. 

4. A Közösségi Ház a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat 
végre, melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban értesíteni. 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény és a Hivatal vezetője 
együttesen felelős. 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
IV. Az előirányzat felhasználása: 
 
1. Kötelezettségvállalás rendje: 

a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és a Közösségi 
Házra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

b. A Közösségi Ház nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének 
(illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően a Közösségi Ház vezetője 
vagy az általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a 
továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. 

c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el 
nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a 
Hivatal által készített és a Közösségi Házra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat 
rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve a Közösségi Ház 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

2. Az utalványozás rendje: 
a. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3. Az ellenjegyzés rendje: 
a. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy jogosult. 
b. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

c. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a Közösségi Ház 
vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt 
ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti 
a Polgármestert. 

4. Az érvényesítés rendje: 
a. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, 
pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 

5. A szakmai teljesítés rendje: 
a. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat a Közösségi 
Ház hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek 
kijelöléséről az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és a Közösségi Házra 
is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján. 
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6. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és a 
Közösségi Házra is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

 
V. A Közösségi Ház tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, 
működtetése, a vagyon használata, hasznosítása: 
 
1. A Közösségi Ház köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét 

megőrizni, védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. 
2. A Hivatal teljes körűen ellátja a Közösségi Ház feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok érdekében a 

használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások 
nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. 

3. A Közösségi Ház köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett 
energiahordozók folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a 
Kötelezettségvállalási Szabályzatban rögzített eljárást figyelembe venni. 

4. A Közösségi Ház köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, eseti, 
illetve ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Kötelezettségvállalási 
Szabályzatot és karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. 

5. A Közösségi Ház köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, 
állomány változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon 
végrehajtani.  

6. A Közösségi Ház köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a Hivatal 
által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 
VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 
 
1. A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – a Közösségi Házra vonatkozó beszámolót valamennyi, a 

külön pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁVR, Vhr.) meghatározott mellékleteivel együtt.  
2. A Hivatal a Közösségi Ház pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen 

megállapodásban és a Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel. 
3. A Közösségi Ház szakmai beszámolóját az intézmény saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére. 
4. A Közösségi Ház vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a kapcsolattartók 
által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 
Az Intézmény vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
Intézmény vezetője kötelesek a beszámolót aláírni. 

 
VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 
 
1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal teljes körűen, 

egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások 
kialakítását a Hivatal által kiadott és a Közösségi Házra is kiterjesztett Számviteli Politika és Számlarend 
rögzíti melyet a Közösségi Ház köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.  

2. A Közösségi Ház által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati 
jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő 
vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése a Közösségi 
Ház kizárólagos feladata. 

 
VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 
 
1. A Közösségi Ház vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az 

álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres 
személyi juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel 
szabadon, a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül. 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel a Közösségi Ház önállóan 
gazdálkodik. 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor. 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 
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5. A Közösségi Ház készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben személyi 
anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell felelniük, 
amelyért az Intézményvezető felel. 

 
X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőrzés látja el. A belső ellenőrzés feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a Közösségi Házra is kiterjedően 
a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési 
feladatellátás nem mentesíti a Közösségi Ház vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési 
feladatok alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

 
 
Záró rendelkezések: 
 
A megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Gyál, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Gazdik István 
Címzetes főjegyző      intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2012. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester  

 6



MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv  
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.  
   adószám: 15391140-2-13 
   képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről a Liliom Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), mint önállóan működő költségvetési szerv 
   székhely: 2360. Gyál, Liliom u. 13-15. 
   adószám: 16936548-2-13 
   képviseli: Ritecz Istvánné intézményvezető 
 
 
mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő 
felek) között. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban 
határozzák meg. 
 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek 

között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi 
körök megosztása. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Óvoda szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. 

3. Közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti 
elosztásában, összesítésében. 

4. Javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében. 
5. Irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a 

személyi juttatásokkal való gazdálkodást is. 
6. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -

felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében. 
7. Az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
8. A végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési 

előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés 
kezdeményezése a Képviselő-testületnél. 

9. Közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában. 
10. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a 

kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének 
felülvizsgálatát is. 

11. Közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre 
történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

12. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Intézményre is 
kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére 
vonatkozóan: 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztás, 
- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével, 
- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan 

vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, 
- a felek beruházásaival, 
- a munkaerő-gazdálkodásával,  
- a készpénz kezelésével,  
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- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzésével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra. 
13. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei az Óvodánál nincsenek meg. 
14. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és 

naprakész áramoltatása, illetve az un. Tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok 
egységes megoldása érdekében a Jegyző az Óvoda részére az alábbi időpontok szerinti szakmai egyeztetést 
biztosít: 

- költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, 

- negyedéves adatszolgáltatáshoz (előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, normatíva 
lemondás, normatíva pótigénylés) az alábbi időpontok szerint: 

i. Április 5. 
ii. Július 5. 

iii. Október 5. 
iv. December 15. 
v. Január 20. (előző évi záró állomány) 

15. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket 
elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

16. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

17. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
18. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Óvoda gazdasági eseményei. 
19. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. Az 

Óvoda javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, a leltár 
kiértékelését a Hivatal végzi el. 

20. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind az 
Óvoda saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) az Óvoda, míg a személyi 
juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a Hivatal vezeti. 

21. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát. 
22. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
23. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
24. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
25. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kelezési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
26. Az Óvoda az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
27. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi 

személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselő-testület 
fogadott el és hagyott jóvá.  

28. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

29. A felek közötti megállapodás végrehajtásában az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr). 
30. A hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok: 

- Számviteli Politika, Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat  
- Értékelési Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat 
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- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. 
- Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. 
- FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak. 
- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat. 

31. Az Óvoda által készített saját működésre vonatkozó belső szabályzatok: 
- Iratkezelési Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása 
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. 

 
II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 
 
1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: 

a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 
érvényesítését, 

b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás 
meghatározását, 

c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 
2.  A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: 

a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, 
b. a költségvetés finanszírozási tervének, 
c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, 
d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) 

körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 
3. A Hivatal jogosult felülvizsgálni az Óvoda által összeállított költségvetési javaslatot annak érdekében, hogy 

ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e és elkészíti az 
előírt összesítéseket. 

4. A Hivatal jogosult az Óvoda költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a pénzügyi, 
munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és tartalmi 
szempontból ellenőrizni. 

5. A Hivatal az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

6. Az intézmény  
a.  megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre 

álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének 
szükségességét, lehetőségeit; 

b. előzetesen megtervezi: 
i.  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
ii. a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
iii. javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
iv. felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembe vételével.  
7. Az Óvoda a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az előirányzatok 

várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról áthúzódó fizetési 
kötelezettségeket. 

8. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 
szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával. 

9. Az Intézmény költségvetésének jóváhagyásáról az irányító szerv értesíti az intézményvezetőt. 
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III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 
 
1. Az Óvoda előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester jogosult 

kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az intézmény 
vezetőjének egyetértése szükséges. 

2. Az Óvoda saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli tájékoztatása mellett 
– a bevételi előirányzatának többletéből. 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az 
irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat 
terhére nem teljesíthető. 

4. Az Óvoda a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban értesíteni. 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény és a Hivatal vezetője 
együttesen felelős. 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
IV. Az előirányzat felhasználása: 
 
1. Kötelezettségvállalás rendje: 

a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 
kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

b. Az Óvoda nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének 
(illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően az Óvoda vezetője vagy az 
általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a 
továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. 

c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el 
nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a 
Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

2. Az utalványozás rendje: 
a. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3. Az ellenjegyzés rendje: 
a. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy jogosult. 
b. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

c. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Óvoda 
vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt 
ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti 
a Polgármestert. 

4. Az érvényesítés rendje: 
a. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, 
pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 

5. A szakmai teljesítés rendje: 
a. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat az Óvoda 
hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről 
az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett 
Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján. 

6. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az Óvodára 
is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 
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V. Az Óvoda tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, működtetése, a 
vagyon használata, hasznosítása: 
 
1. Az Óvoda köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét megőrizni, 

védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. 
2. A Hivatal teljes körűen ellátja az Óvoda feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok érdekében a 

használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások 
nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. 

3. Az Óvoda köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett energiahordozók 
folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a Kötelezettségvállalási Szabályzatban 
rögzített eljárást figyelembe venni. 

4. Az Óvoda köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, eseti, illetve 
ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Kötelezettségvállalási Szabályzatot és 
karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. 

5. Az Óvoda köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, állomány 
változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

6. Az Óvoda köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a Hivatal által 
meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 
VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 
 
1. A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – az Óvodára vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön 

pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁVR, Vhr.) meghatározott mellékleteivel együtt.  
2. A Hivatal az Óvoda pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen megállapodásban és a 

Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel. 
3. Az Óvoda szakmai beszámolóját az intézmény saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére. 
4. Az Óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a kapcsolattartók 
által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 
Az Intézmény vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
Intézmény vezetője kötelesek a beszámolót aláírni. 

 
VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 
 
1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal teljes körűen, 

egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások 
kialakítását a Hivatal által kiadott és az Óvodára is kiterjesztett Számviteli Politika és Számlarend rögzíti 
melyet az Óvoda köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.  

2. Az Óvoda által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati 
jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő 
vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése az Óvoda 
kizárólagos feladata. 

 
VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 
 
1. Az Óvoda vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből 

keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres személyi 
juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel szabadon, a 
Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül. 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az Óvoda önállóan 
gazdálkodik. 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor. 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 

5. Az Óvoda készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben személyi anyagként is 
kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell felelniük, amelyért az 
Intézményvezető felel. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőrzés látja el. A belső ellenőrzés feladat-, hatás- és felelősségi rendjét az Óvodára is kiterjedően a 
Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési 
feladatellátás nem mentesíti az Óvoda vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok 
alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

 
 
Záró rendelkezések: 
 
A megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Gyál, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Ritecz Istvánné 
Címzetes főjegyző      intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2012. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester  
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MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv  
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.  
   adószám: 15391140-2-13 
   képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről a Tátika Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), mint önállóan működő költségvetési szerv 
   székhely: 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. 
   adószám: 16936490-2-13 
   képviseli: Németh Istvánné intézményvezető 
 
 
mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő 
felek) között. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban 
határozzák meg. 
 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek 

között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi 
körök megosztása. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Óvoda szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. 

3. Közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti 
elosztásában, összesítésében. 

4. Javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében. 
5. Irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a 

személyi juttatásokkal való gazdálkodást is. 
6. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -

felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében. 
7. Az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
8. A végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési 

előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés 
kezdeményezése a Képviselő-testületnél. 

9. Közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában. 
10. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a 

kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének 
felülvizsgálatát is. 

11. Közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre 
történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

12. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Intézményre is 
kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére 
vonatkozóan: 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztás, 
- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével, 
- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan 

vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, 
- a felek beruházásaival, 
- a munkaerő-gazdálkodásával,  
- a készpénz kezelésével,  
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- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzésével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra. 
13. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei az Óvodánál nincsenek meg. 
14. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és 

naprakész áramoltatása, illetve az un. Tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok 
egységes megoldása érdekében a Jegyző az Óvoda részére az alábbi időpontok szerinti szakmai egyeztetést 
biztosít: 

- költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, 

- negyedéves adatszolgáltatáshoz (előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, normatíva 
lemondás, normatíva pótigénylés) az alábbi időpontok szerint: 

i. Április 5. 
ii. Július 5. 

iii. Október 5. 
iv. December 15. 
v. Január 20. (előző évi záró állomány) 

15. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket 
elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

16. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

17. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
18. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Óvoda gazdasági eseményei. 
19. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. Az 

Óvoda javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, a leltár 
kiértékelését a Hivatal végzi el. 

20. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind az 
Óvoda saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) az Óvoda, míg a személyi 
juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a Hivatal vezeti. 

21. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát. 
22. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
23. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
24. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
25. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kelezési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
26. Az Óvoda az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
27. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi 

személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselő-testület 
fogadott el és hagyott jóvá.  

28. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

29. A felek közötti megállapodás végrehajtásában az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr). 
30. A hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok: 

- Számviteli Politika, Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat  
- Értékelési Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat 
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- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. 
- Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. 
- FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak. 
- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat. 

31. Az Óvoda által készített saját működésre vonatkozó belső szabályzatok: 
- Iratkezelési Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása 
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. 

 
II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 
 
1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: 

a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 
érvényesítését, 

b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás 
meghatározását, 

c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 
2.  A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: 

a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, 
b. a költségvetés finanszírozási tervének, 
c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, 
d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) 

körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 
3. A Hivatal jogosult felülvizsgálni az Óvoda által összeállított költségvetési javaslatot annak érdekében, hogy 

ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e és elkészíti az 
előírt összesítéseket. 

4. A Hivatal jogosult az Óvoda költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a pénzügyi, 
munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és tartalmi 
szempontból ellenőrizni. 

5. A Hivatal az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

6. Az intézmény  
a.  megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre 

álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének 
szükségességét, lehetőségeit; 

b. előzetesen megtervezi: 
i.  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
ii. a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
iii. javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
iv. felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembe vételével.  
7. Az Óvoda a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az előirányzatok 

várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról áthúzódó fizetési 
kötelezettségeket. 

8. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 
szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával. 

9. Az Intézmény költségvetésének jóváhagyásáról az irányító szerv értesíti az intézményvezetőt. 
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III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 
 
1. Az Óvoda előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester jogosult 

kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az intézmény 
vezetőjének egyetértése szükséges. 

2. Az Óvoda saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli tájékoztatása mellett 
– a bevételi előirányzatának többletéből. 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az 
irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat 
terhére nem teljesíthető. 

4. Az Óvoda a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban értesíteni. 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény és a Hivatal vezetője 
együttesen felelős. 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
IV. Az előirányzat felhasználása: 
 
1. Kötelezettségvállalás rendje: 

a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 
kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

b. Az Óvoda nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének 
(illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően az Óvoda vezetője vagy az 
általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a 
továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. 

c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el 
nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a 
Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

2. Az utalványozás rendje: 
a. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3. Az ellenjegyzés rendje: 
a. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy jogosult. 
b. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

c. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Óvoda 
vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt 
ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti 
a Polgármestert. 

4. Az érvényesítés rendje: 
a. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, 
pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 

5. A szakmai teljesítés rendje: 
a. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat az Óvoda 
hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről 
az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett 
Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján. 

6. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az Óvodára 
is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 
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V. Az Óvoda tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, működtetése, a 
vagyon használata, hasznosítása: 
 
1. Az Óvoda köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét megőrizni, 

védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. 
2. A Hivatal teljes körűen ellátja az Óvoda feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok érdekében a 

használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások 
nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. 

3. Az Óvoda köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett energiahordozók 
folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a Kötelezettségvállalási Szabályzatban 
rögzített eljárást figyelembe venni. 

4. Az Óvoda köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, eseti, illetve 
ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Kötelezettségvállalási Szabályzatot és 
karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. 

5. Az Óvoda köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, állomány 
változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

6. Az Óvoda köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a Hivatal által 
meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 
VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 
 
1. A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – az Óvodára vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön 

pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁVR, Vhr.) meghatározott mellékleteivel együtt.  
2. A Hivatal az Óvoda pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen megállapodásban és a 

Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel. 
3. Az Óvoda szakmai beszámolóját az intézmény saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére. 
4. Az Óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a kapcsolattartók 
által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 
Az Intézmény vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
Intézmény vezetője kötelesek a beszámolót aláírni. 

 
VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 
 
1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal teljes körűen, 

egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások 
kialakítását a Hivatal által kiadott és az Óvodára is kiterjesztett Számviteli Politika és Számlarend rögzíti 
melyet az Óvoda köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.  

2. Az Óvoda által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati 
jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő 
vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése az Óvoda 
kizárólagos feladata. 

 
VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 
 
1. Az Óvoda vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből 

keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres személyi 
juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel szabadon, a 
Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül. 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az Óvoda önállóan 
gazdálkodik. 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor. 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 

5. Az Óvoda készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben személyi anyagként is 
kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell felelniük, amelyért az 
Intézményvezető felel. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőrzés látja el. A belső ellenőrzés feladat-, hatás- és felelősségi rendjét az Óvodára is kiterjedően a 
Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési 
feladatellátás nem mentesíti az Óvoda vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok 
alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

 
 
Záró rendelkezések: 
 
A megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Gyál, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Németh Istvánné 
Címzetes főjegyző      intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2012. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester  
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MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv  
   székhely: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114.  
   adószám: 15391140-2-13 
   képviseli: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
másrészről a Tulipán Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), mint önállóan működő költségvetési szerv 
   székhely: 2360. Gyál, Tulipán u. 23. 
   adószám: 16936201-2-13 
   képviseli: Kápolnásiné Sági Andrea intézményvezető 
 
 
mint az alapító által meghatározott feladatok ellátásáért felelős szervezetek (a továbbiakban együtt: szerződő 
felek) között. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására kiadott 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 10. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a szerződő felek az alábbiakban 
határozzák meg. 
 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek 

között a hatékony együttműködés során egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi 
körök megosztása. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Óvoda szakmai, döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és 
felelősségét. 

3. Közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti 
elosztásában, összesítésében. 

4. Javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében. 
5. Irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a létszámmal és a 

személyi juttatásokkal való gazdálkodást is. 
6. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -

felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében. 
7. Az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek biztosításának 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
8. A végrehajtásában a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott költségvetési 

előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés 
kezdeményezése a Képviselő-testületnél. 

9. Közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában. 
10. Javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, ideértve a 

kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének 
felülvizsgálatát is. 

11. Közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a kérelemre 
történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában. 

12. Jelen munkamegosztási megállapodás (az egyes részletes eljárásokat rögzítő és az Intézményre is 
kiterjesztett szabályzatokban előírt módon) hatálya kiterjed a felek valamennyi szervezeti egységére 
vonatkozóan: 

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztás, 
- a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, a szakmai teljesítés és az ellenjegyzés 

rendjével, 
- a felek részére használatba átadott illetve – saját jogon – önálló tulajdonát képező ingó és ingatlan 

vagyon üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével, a vagyon használatával, hasznosításával, 
- a felek beruházásaival, 
- a munkaerő-gazdálkodásával,  
- a készpénz kezelésével,  
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- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzésével, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra. 
13. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 

feltételei az Óvodánál nincsenek meg. 
14. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített információk gyors és 

naprakész áramoltatása, illetve az un. Tervezés, gazdálkodás, beszámolás területein jelentkező feladatok 
egységes megoldása érdekében a Jegyző az Óvoda részére az alábbi időpontok szerinti szakmai egyeztetést 
biztosít: 

- költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, 

- negyedéves adatszolgáltatáshoz (előirányzat felhasználás, előirányzat módosítás, normatíva 
lemondás, normatíva pótigénylés) az alábbi időpontok szerint: 

i. Április 5. 
ii. Július 5. 

iii. Október 5. 
iv. December 15. 
v. Január 20. (előző évi záró állomány) 

15. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, amelyeket 
elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági 
folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

16. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

17. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
18. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Óvoda gazdasági eseményei. 
19. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartást a Hivatal vezeti. Az 

Óvoda javaslatot tesz a selejtezésre, a szabályzatban rögzítettek szerint elvégzi a leltározást, a leltár 
kiértékelését a Hivatal végzi el. 

20. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást munkáltatói jogból adódóan mind a Hivatal, mind az 
Óvoda saját maga kezeli. A személyekkel kapcsolatos bérnyilvántartást (bér I-es) az Óvoda, míg a személyi 
juttatások felhasználásával kapcsolatos nyilvántartást (bér II-es) a Hivatal vezeti. 

21. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát. 
22. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
23. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
24. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
25. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kelezési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
26. Az Óvoda az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
27. A megállapodásban rögzített szervezetekről az alapító az alapító okiratokban rendelkezett. Mindkét jogi 

személy (szervezet) önálló Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, melyet a Képviselő-testület 
fogadott el és hagyott jóvá.  

28. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

29. A felek közötti megállapodás végrehajtásában az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr). 
30. A hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok: 

- Számviteli Politika, Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat  
- Értékelési Szabályzat 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat 
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- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. 
- Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. 
- FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett Ellenőrzési nyomvonalak. 
- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat. 

31. Az Óvoda által készített saját működésre vonatkozó belső szabályzatok: 
- Iratkezelési Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása 
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok. 

 
II. Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és munkamegosztás rendje: 
 
1. A költségvetési tervezés szakmai és szervezési feladata magában foglalja: 

a. a tervezési követelmények, előfeltételek, előírások és módszertan megállapítását, illetve 
érvényesítését, 

b. a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai feladatellátás 
meghatározását, 

c. az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását. 
2.  A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják: 

a. a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások előirányzatainak, 
b. a költségvetés finanszírozási tervének, 
c. a költségvetési szerv létszám-előirányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek, 
d. a feladatellátást jellemző mutatószámok (kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) 

körének, illetve értékeiknek kidolgozását és megállapítását. 
3. A Hivatal jogosult felülvizsgálni az Óvoda által összeállított költségvetési javaslatot annak érdekében, hogy 

ténylegesen a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv által elrendelt módon készült-e és elkészíti az 
előírt összesítéseket. 

4. A Hivatal jogosult az Óvoda költségvetési tervezésére vonatkozó iratokba betekinteni és a pénzügyi, 
munkaügyi, személyzeti iratok helyességét, valódisága való egyezőségét számszaki, formai és tartalmi 
szempontból ellenőrizni. 

5. A Hivatal az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

6. Az intézmény  
a.  megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendelkezésre 

álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének, illetve szűkítésének 
szükségességét, lehetőségeit; 

b. előzetesen megtervezi: 
i.  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
ii. a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
iii. javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
iv. felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a hatékony 

működés figyelembe vételével.  
7. Az Óvoda a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez köteles meghatározni az előirányzatok 

várható bevételeinek arányában a teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról áthúzódó fizetési 
kötelezettségeket. 

8. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat 
szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával. 

9. Az Intézmény költségvetésének jóváhagyásáról az irányító szerv értesíti az intézményvezetőt. 
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III. Az előirányzatok módosítása, felhasználása: 
 
1. Az Óvoda előirányzatainak irányító szervi hatáskörbe tartozó változtatását a Polgármester jogosult 

kezdeményezni a Képviselő-testületnél, azonban a változtatás kezdeményezéséhez az intézmény 
vezetőjének egyetértése szükséges. 

2. Az Óvoda saját előirányzat-módosítást kezdeményezhet – a Hivatal felé történő írásbeli tájékoztatása mellett 
– a bevételi előirányzatának többletéből. 

3. A kiemelt, illetve az irányító szerv által meghatározott előirányzatokat a Hivatal csak jogszabály, illetve az 
irányító szerv előírásai szerint módosíthatja. Előirányzat-maradványt terhelő kifizetés tárgyévi előirányzat 
terhére nem teljesíthető. 

4. Az Óvoda a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
melyről köteles nyilvántartást vezetni és a módosításról a Hivatalt folyamatosan írásban értesíteni. 

5. A Képviselő-testület által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény és a Hivatal vezetője 
együttesen felelős. 

6. Ha az Országgyűlés az állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
IV. Az előirányzat felhasználása: 
 
1. Kötelezettségvállalás rendje: 

a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 
kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

b. Az Óvoda nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a Hivatal gazdasági vezetőjének 
(illetve az általa kijelölt személy) pénzügyi ellenjegyzését követően az Óvoda vezetője vagy az 
általa a Kötelezettségvállalási Szabályzatban írásban felhatalmazott személyek (a 
továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosultak. 

c. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el 
nem érő kifizetések, valamint a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
bírósági regisztrációs díjak kifizetése esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját a 
Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

2. Az utalványozás rendje: 
a. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3. Az ellenjegyzés rendje: 
a. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy jogosult. 
b. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 

meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

c. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Óvoda 
vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt 
ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul értesíti 
a Polgármestert. 

4. Az érvényesítés rendje: 
a. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Érvényesítést minden esetben a 

gazdasági vezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, a Hivatal állományába tartozó, 
pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő végezhet. 

5. A szakmai teljesítés rendje: 
a. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 

ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát mely feladat az Óvoda 
hatásköre. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről 
az Intézmény vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett 
Kötelezettségvállalási Szabályzat alapján. 

6. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az Óvodára 
is kiterjesztett Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 
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V. Az Óvoda tulajdonában, használatban lévő ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése, fenntartása, működtetése, a 
vagyon használata, hasznosítása: 
 
1. Az Óvoda köteles a rábízott vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét megőrizni, 

védeni, lehetőség szerint a vagyon értékét növelni. 
2. A Hivatal teljes körűen ellátja az Óvoda feladat-és hatáskörébe tartozó és a feladatok érdekében a 

használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyonelemek, szükséges eszközök, szolgáltatások 
nyilvántartását, számviteli elszámolását a Hivatalnál rendszeresített számítógépes programban. 

3. Az Óvoda köteles az általa használt helyiség(ek) használatával összefüggésben keletkezett energiahordozók 
folyamatos felhasználásáról, megrendeléséről illetve beszerzésekről a Kötelezettségvállalási Szabályzatban 
rögzített eljárást figyelembe venni. 

4. Az Óvoda köteles a használatába átadott vagy tulajdonát képező vagyontárgyak folyamatos, eseti, illetve 
ütemterv szerinti karbantartásáról gondoskodni mely során köteles a Kötelezettségvállalási Szabályzatot és 
karbantartási, felújítási tervet figyelembe venni. 

5. Az Óvoda köteles az immateriális javak, tárgyi eszköznek minősített eszközeinek leltározását, állomány 
változását a Hivatal által meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

6. Az Óvoda köteles a kis értékű eszköznek minősített eszközök nyilvántartását és leltározását a Hivatal által 
meghatározott időben és a Leltározási Szabályzatban rögzített módon végrehajtani.  

 
VI. A beszámolási kötelezettsége teljesítése, a beszámoló jóváhagyása: 
 
1. A Hivatal készíti el – teljes körűen, határidőre – az Óvodára vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön 

pénzügyi jogszabályokban (ÁHT, ÁVR, Vhr.) meghatározott mellékleteivel együtt.  
2. A Hivatal az Óvoda pénzügyi beszámolójának az összeállításáért csak az általa jelen megállapodásban és a 

Hivatal szabályzataiban rögzített mértékig felel. 
3. Az Óvoda szakmai beszámolóját az intézmény saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére. 
4. Az Óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt személyek jogosultak a tárgyévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló pénzügyi, számviteli, munkaügyi részéről részletes információt kérni, illetve a kapcsolattartók 
által, előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 
Az Intézmény vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
Intézmény vezetője kötelesek a beszámolót aláírni. 

 
VII. Analitikus nyilvántartások vezetése, illetve adatszolgáltatás: 
 
1. A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszer valamennyi területét a Hivatal teljes körűen, 

egyedileg és összevontan is kialakítja. A rendszerszerűen kialakított pénzügyi-számviteli nyilvántartások 
kialakítását a Hivatal által kiadott és az Óvodára is kiterjesztett Számviteli Politika és Számlarend rögzíti 
melyet az Óvoda köteles figyelembe venni és annak megfelelően eljárni.  

2. Az Óvoda által ellátott, külön szakmai, ágazati feladat ellátással összefüggő – külön, ágazati 
jogszabályokban meghatározott és a gazdálkodástól független – nyilvántartások pontos, határidőben történő 
vezetése, illetve az egyes statisztikai nyilvántartás a felügyeleti szerv felé történő megküldése az Óvoda 
kizárólagos feladata. 

 
VIII. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 
 
1. Az Óvoda vezetője részben önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből 

keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradványt az eredeti rendszeres személyi 
juttatások előirányzatának a költségvetési rendeletben szabályozott mértékéig használhatja fel szabadon, a 
Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül. 

2. A Képviselő-testület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az Óvoda önállóan 
gazdálkodik. 

3. A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-
testület engedélyével kerülhet sor. 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 

5. Az Óvoda készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot, amit részben személyi anyagként is 
kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a jogszabályoknak meg kell felelniük, amelyért az 
Intézményvezető felel. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőrzés látja el. A belső ellenőrzés feladat-, hatás- és felelősségi rendjét az Óvodára is kiterjedően a 
Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési 
feladatellátás nem mentesíti az Óvoda vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok 
alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

 
 
Záró rendelkezések: 
 
A megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Gyál, 2012. december 5. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Kápolnásiné Sági Andrea 
Címzetes főjegyző      intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2012 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2012. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester  
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 Tárgy: Javaslat a Gyáli Vagyonkezelő 
Kft. Alapító Okirata módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2012.(XI.12.) sz. és a 224/2012.(XI.12.) sz. 
határozataival megalapította Gyáli Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2360 Gyál, 
Rákóczi Ferenc utca 44. sz.) és elfogadta annak Alapító Okiratát. 
 
A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága kiadta a cég részére a Tanúsítványt, amely szerint a Társaság 
cégjegyzékszáma: 13-09-160450. 
 
Ezt követően a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a 13-09-160450/4 .sz. végzésével felhívta a 
Társaságot új cégnév választására, mivel a cégjegyzékben jelenleg is  létezik  a „ Gyáli Vagyonkezelő 
Szövetkezet „  
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény ( Ctv. ) 3.§ (4) 
bekezdése szerint : 
„ A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve a 6. § (3) 
bekezdése szerint lefoglalt elnevezéstől - a cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen különböznie 
kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően - 
megtévesztő. „ 
A fentiek alapján a Társaságnak új nevet kell választani,  és a Társaság Alapító Okiratát annak megfelelően kell 
módosítani .   
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntés meghozatalára: 
 
Határozati javaslat:
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító okiratának 1.1.pontját az alábbiak szerint módosítja:   
 

„1.1. A társaság cégneve: Gyáli-GAMEK Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 
A társaság rövidített cégneve: Gyáli-GAMEK Kft.” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    
Gyál, 2012.  december 10. 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (ASA Kft.)ingatlan 
területén lévő felépítmények ingatlannyilvántartási 
bejegyzéséhez szükséges ráépítési szerződés aláírására 
vonatkozóan 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 Az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. (Gyál, Körősi út 53.) 
kérelemmel fordult Gyál Város Önkormányzatához, - mint a gyáli 044/11. hrsz.-ú kivett szemétlerakó telep 
megnevezésű 38 ha 1478 m2 nagyságú külterületi ingatlan tulajdonosához– hogy a tárgyi területen lévő, általa 
létesített felépítmények ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséhez a ráépítési szerződés Gyál Város 
Önkormányzata részéről is aláírásra kerüljön. 
 
 Az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. és Gyál Város 
Önkormányzata között 1999.02.15-én aláírásra került együttműködési megállapodás 
2.13 pontja alapján 
„ Az önkormányzat visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy az érintett területen az A.S.A. által a 
megállapodás tárgyát képező, fokozatosan megvalósuló létesítményekkel elfoglalt területre az A.S.A. javára 
földhasználati jogot biztosító szerződéseket köt jelen megállapodás 2.8. pontja szerinti időtartamra. Ezen – a 
földhasználati jogot biztosító – szerződéseket köteles az Önkormányzat az építmények megvalósulása után 
haladéktalanul úgy megkötni, hogy az építmények tulajdonjogát az illetékes földhivatal az A.S.A. javára a 
tulajdoni lapra bejegyezhesse.” 
2.14 pontja alapján: 
„Amennyiben az Önkormányzat a 2.13. pontban megjelölt és fokozatosan megvalósuló létesítmények 
tekintetében a földhasználati jogot biztosító szerződéseket nem köti meg, ill. nem járul hozzá az építmények 
folyamatos megvalósulása után a felépítmények tulajdonjogának A.S.A. javára történő földhivatali 
bejegyzéséhez, az Önkormányzat ezen mulasztása alapján A.S.A. kártérítési igényt érvényesít.” 
 
 Dr. Schmidt Valéria ügyvédnő a szerződést megvizsgálta, azt aláírásra alkalmasnak találta. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és 
állásfoglalásukat meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
a. hozzájárul, ahhoz hogy Gyál Város Önkormányzat tulajdonában lévő Gyál 04/11 hrsz.-ú ingatlanon 

 lévő - A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. által létesített - 
 építmények ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges, az előterjesztés mellékletének megfelelő 
ráépítési szerződés kiegészítés aláírásra  kerüljön. 

b. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: december 21. 
Felelős:    Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Gyál, 2012. november 29. 
 
             Pápai Mihály  
             polgármester 
Melléklet: 1 pld. kérelem 
  1 pld. ráépítési szerződés 
  1 pld. együttműködési megállapodás 



































 
 

 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat régiós különválás kezdeményezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gomba Község Önkormányzata a Közép-magyarországi Régió különválasztása és önálló Budapest és önálló 
Pest megye Régió létrehozásának kezdeményezése tárgyában megkereste Gyál Város Önkormányzatát, mely 
kezdeményező levél jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 

„A Közép-magyarországi Régió, mint NUTS 2 régió szétválása az 1,3 millió lakosú Pest megye számára jelentős 
fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést eredményezne. Tekintettel arra, hogy a közösségi össztermék átlagának 
csökkenése és Budapest GDP-termelő képességének növekedése következtében a Közép-magyarországi Régió 
összterméke az uniós átlag fölé emelkedett, így a régió a jelenlegi területi lehatárolás alapján még azokat a 
forrásokat sem tudja igénybe venni , amelyekre a 2007-2013. közötti időszakban jogosult volt. A jelen felosztás, 
úgy tűnik, hogy mind Magyarország egésze, mind Pest megye valamennyi lakója szempontjából kedvezőtlen. A 
NUTS 2 szintű területi besorolás módosítására 2013. februárjáig még lehetőség van az EU tagországaiban és ezt 
a változtatást csak be kell jelenteni a Közösségnek.”  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 

 

I. Határozati javaslat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község Önkormányzatának 
242/2012. (XI.22.) sz. képviselő-testületi határozatát a Közép-magyarországi Régió szétválasztására, ill. 
önálló Budapest és önálló Pest megye Régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre és az abban, 
valamint Gomba község polgármesterének megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

a) A Képviselő-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra 
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti 
programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest 
megyét. 

b.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba Község 
Önkormányzatát írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. december 31.   
Felelős:    polgármester 
 

II. Határozati javaslat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község Önkormányzatának 
242/2012. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozatát a Közép-magyarországi Régió szétválasztására, 
ill. önálló Budapest és önálló Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre és az abban, 
valamint Gomba község polgármesterének megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

a) A Képviselő-testület nem támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra 
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti 
programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson, és továbbra is az 
egységes Közép-magyarországi Régió fennmaradását támogatja. 

b/ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatást elutasító határozatról Gomba 
Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. december 31.   
Felelős:    polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:Szabó Józsefné irodavezető  
 

Gyál, 2012.  november 30. 
 

Melléklet:  
Gomba Község Önkormányzat 1641/2012. levele 
     
            Pápai Mihály 
            polgármester 









 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a körzeti Williams Televízióval 
együttműködési megállapodás megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körzeti Williams Televízió Stúdió & Plus 29 Magazin (2220 
Vecsés, Telepi út 83.) megküldte részünkre a 2013. évre vonatkozó műsorkészítési díjközlő levelét, mely 2013. 
évre nem tartalmaz díjemelést, csak az infláció mértékének megfelelő kompenzációt kér. A további időszakokra 
vonatkozóan is csak az általános forgalmi adó kompenzálását és a mindenkori infláció növelését kérik 
figyelembe venni. A műsorkészítés havi díja: 182.864,-Ft+27 % Áfa/hó lenne (azaz egyszáznyolcvankettőezer-
nyolcszázhatvannégy forint plusz huszonhét százalék áfa). 

A Williams Televízió a nap 24 órájában sugározza körzeti műsorait. Ezen belül minden nap délelőtt 11,00 órakor 
és este 19,00 órakor jelentkezik a Plus 29 Magazin műsor, melyben Gyál város mindennapjaival foglalkozik 
hétről hétre. 2012. évben további műsorbővítést végeztek, szombatonként jelentkezik a Pódium című műsor a 
városi eseményekről, színházi előadásokról, rendezvényekről. Kísérleti adással elindult továbbá a képújság alatt 
a Williams Rádió, mely a nap 24 órájában szolgáltat zenét, illetve óránként friss hírekkel és időjárás jelentéssel 
jelentkezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Williams Televízió Stúdió & Plus 29 Magazin 
(2220 Vecsés, Telepi út 83.) 
a) 2013. évi műsorkészítési díját, mely: 182.864,-Ft+Áfa/hó (azaz egyszáznyolcvankettőezer-
nyolcszázhatvannégy forint plusz huszonhét százalék áfa/hó),  
b) hozzájárul határozatlan idejű szerződés megkötéséhez, melyben a 2013. évet követő évekre a díjnövekedést a 
mindenkori hivatalos inflációval  engedélyezi, 
c) felkéri a Polgármestert az együttműködési  megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 30. 
Felelős:    Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
        
Az előterjesztést készítette:Szabó Józsefné irodavezető  
 
Gyál, 2012.  december 1. 
 
Melléklet:  

- Williams TV levele 
    

            Pápai Mihály 
            polgármester 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióval összhangban van. 
 
 
 
       Diera Éva 
       rodavezető 
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