
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 7988/2014. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2014. június 26-án (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2014. május 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Javaslat a szociális rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat  Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
tagjainak megválasztására  

  
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 

6. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

 
7. Javaslat a 2014/2015. nevelési-oktatási évben indítandó óvodai csoportok létszámának maximális 

létszámtól való eltérésének engedélyezésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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8. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat fenntartásában 

lévő önállóan működő Intézmények közötti munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló 
Megállapodások jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola részére pénzeszköz átadásra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslata Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola fűtési rendszerének korszerűsítésére (Később kerül 
kiküldésre) 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
11. Javaslat a Liliom Óvoda tervének készítésére tervező cég kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
12. Javaslat a Peremvárosi Horgászok Egyesülete támogatására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

13. Javaslat a Bartók Béla utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat a Vasút utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
15. Javaslat Gyál – felsői vasútállomás tervének véglegesítésére 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
16. Javaslat Ibolya utcai vízelvezetési probléma kezelésére  

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
17. Javaslat Gyál, Kőrösi út - Mátyás király utca csomópont térségében vasúti és közúti gyalogos 

átkelőhelyhez tervező cég kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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18. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

19. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

20. Javaslat a 2014. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Gyál, 2014. június 19.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. május 29-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2014. május 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2014. január 1-től május 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:     95.835 e Ft  44.038 e Ft    45,95 % 
 iparűzési adó:             1.088.000 e Ft             449.429 e Ft     41,31 % 
 építményadó:   210.000 e Ft             106.400 e Ft    50,67 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet május hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 4.000.692,- Ft a 2014. május 31-ig realizált kamat összege. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1.) Szíves tájékoztatásul jelen beszámolóhoz mellékelem a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi 
mérlegét és beszámolóját, valamint könyvvizsgálói jelentését, melyet a 2014. május 21-én megtartott 
kuratóriumi ülés elfogadott. 
 
2.)  A 139/2013.(V.30.) sz. KT határozat alapján 2013. évre a Nyugdíjasok Helyi képviseletének Közhasznú 
Egyesülete közszolgáltatási szerződést kötött Önkormányzatunkkal.  
A civil tv. 35. § (1) bek. alapján civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási 
szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású.. A Budapest Környéki Törvényszék 
17.Pk.60.232/2007/23 számon 2014. május 27.-én kelt végzésével megerősítette az Egyesület közhasznú 
státuszát.  
Ezt követően  a szervezet kezdeményezte az Önkormányzattal a közszolgáltatási szerződés megkötését 
határozatlan időre, melyben feladatot vállal át az Önkormányzat feladatköréből azon - főleg nyugdíjasok 
részvételével megrendezett-események szervezésével, mint pl. a Kistérségi Találkozó, Idősek Világnapja, 
Szüreti Fesztivál. 
A támogatásról a mindenkori- évente kiírt- civil pályázatok elbírálásakor fog a T. Képviselő-testület 
dönteni.(2014.évben ez 210.000,-Ft  összeg.) 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyugdíjasok Helyi képviseletének Közhasznú 
Egyesületével (2360 Gyál, Ibolya u. 4.) a határozatlan időre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Polgármester 
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IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. május havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2014. június 17.  
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 







































KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószám: 
15730370-2-13) képviseletében Pápai Mihály polgármester – a továbbiakban: 
Önkormányzat, 
 
másrészről  
 
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete (székhely: 2360 Gyál, Ibolya u. 
4.,  adószám: 18717048-1-13, nyilvántartási szám: TE 4963, közhasznú nyilvántartásba véve 
a Budapest Környéki Törvényszék 17.Pk.60.232/2007/23. sz. végzésével) képviseletében Kiss 
Jánosné elnök  – a továbbiakban: Egyesület 
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 
 
1. 
Felek rögzítik, hogy: 
 
Gyál Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése 
értelmében az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása; 
 
Gyál Város Önkormányzatának önként vállalt feladata a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § értelmében a közösségi kulturális 
hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek 
tevékenységének a támogatása. 
 
2. 
Egyesület vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt az 1. pontban meghatározott feladatokat 
Önkormányzattól részben átvállalja akként, hogy: 
 
 az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokon belül a nyugdíjasok részére 

koruknak megfelelő sportolási lehetőség megteremtését kezdeményezi, az ilyen 
rendezvények, valamint kirándulások szervezését lebonyolítja, 

 az egészséges életmóddal kapcsolatban felmerült nyugdíjas lakossági igények és 
kérdések kapcsán feladata a kapcsolatteremtés és partnerség a helyi önkormányzat 
egészségügyért felelős bizottságaival, 

 kapcsolatot épít ki és tart fenn Gyál Város hagyományőrző, művelődésre és 
társaséletre szerveződő közösségeivel,  

 tevékenyen is elősegíti a feledésbe merült helyi népszokások felelevenítését.  
 
 



 
3. 
Felek rögzítik, hogy Önkormányzat a fenti tevékenysége ellentételezéseként Egyesületet 
évente, a mindenkori pályázati kiírás szerinti összeggel támogatja.  
 
4. 
Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba, és határozatlan ideig tart. 
 
5. 
Jelen szerződés 4 (négy) egymással megegyező példányban készült. Jelen szerződést a felek 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Gyál, 2014. június 5. 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 

Közhasznú Egyesülete  
 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014.  Május hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 29 db 29 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 10 db 10 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 4 db 4 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 52 db 37 db 15 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 34 db 34 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 180 db 180 db
Gyalogos járőrőzés 39 db 39 db
Utcanévtáblák hiányának rongálás észlelése, jelzése 4 db 4 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 9 db 9 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 18 db 18 db
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések 105 db 74 db 31 db 390 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 13 db 13 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 10 db 7 db 3 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 4 db 4 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 1 db 1 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 11 db 9 db 2 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 10 db 10 db

Összesen: 534 db 400 db 103 db 31 db 390 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014. május havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2014. május hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    3   
2. Falopás tettes nélkül      0   
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     0 
4. Kábelégetés       0 
5. Vadgázolás       0 
6. Elkóborolt állatok      0 
7. Elütött állatok       0 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     2 
9. Szemetelés elkövető nélkül     3 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     0  
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    0 
12. Gyepmester értesítése      0 
13. Vadőr értesítése       0 
14. Tulajdonosok értesítése      0 
15. Ügyintézés                              2 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      1  
19. Madarak riasztása      0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       1  
22. Tulajdonos feljelentése      0 
23. Figyelmeztetés       6 
24. Elkövetők elmenekülése      0  
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      2 
28. Erdőtisztítás       0 
29. Szárazgallyat szedő emberek     0 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      0 
32. Crossmotoros, kvados károk     0 
33. Nyombiztosítás       0 
34. Továbbképzés       1 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     2 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 0 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   3 



 
 
 
 
 
 

 
       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2014. május 29. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 72/2014. 
(V.29.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
 

67/2014.(V.29.)     Intézkedést nem igényel. 
68/2014.(V.29.) A gördeszka park felállításával kapcsolatos testületi döntés 

Szélesi Erzsébet magányszemély részére megküldésre 
került, a határidő december 31-e. 

69/2014.(V.29.) Az Alpolgármester Úr illetményének megszüntetéséről 
szóló testületi határozat a Magyar Államkincstár részére 
megküldésre került. 

70/2014.(V.29.) A KLC-100 frsz. Opel Astra típusú személygépkocsi FEGY 
Polgárőrség részére történő eladására vonatkozóan az adás-
vételi szerződés aláírása folyamatban van. 

71/2014.(V.29.)     Intézkedést nem igényel. 
72/2014.(V.29.)     Intézkedést nem igényel. 
73/2014.(V.29.)  A DPMV Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról szóló testületi határozat a Zrt. vezetése 
részére megküldésre került. 

74/2014.(V.29.)  Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról a testületi 
határozat az ügyvezető részére átadásra került. 

75/2014.(V.29.)  Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának módosítása kapcsán a cégbírósági 
bejegyzés folyamatban van. 

76/2014.(V.29.)  A Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető részére 
átadásra került. 

77/2014.(V.29.) A GYTH Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról a 
testületi határozat az ügyvezető részére átadásra került. 

78/2014.(V.29.)  A GYTH Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. részére a testület által megállapított pótbefizetés 
összegének biztosítására az intézkedés folyamatban van. 

79/2014.(V.29.)  Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló 
beszámoló és az erre vonatkozó testületi határozat a Megyei 
Szociális és Gyámhivatal részére megküldésre került. 

80/2014.(V.29.)  Az iskolai alapítványok támogatására megállapított 
összegek kapcsán a szerződések megkötése folyamatban 
van. 

81/2014.(V.29.)  A közvilágítási lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 
a Csat-Vill Bt-vel a szerződés megkötése folyamatban van. 
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82/2014.(V.29.)  A gyáli 1725 hrsz-ú ingatlan megosztása tárgyában az 
ajándékozással vegyes telekmegosztásról szóló szerződés 
június 11-én aláírásra került. 

83/2014.(V.29.)  A 2014. évi intézményi felújítások kapcsán az óvodák és 
bölcsőde részére a fedezetet a Pénzügyi és Adó Iroda 
biztosítja, az iskolákét a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzemeltetése intézi.  

84/2014.(V.29.)  A „Gyáli Hulladégazdálkodási Program” PR tevékenységek 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása után a szerződéskötés 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral  a 
Kbt. előírásainak megfelelően folyamatban van.  

85/2014.(V.29.)  A Bartók Béla u. 52. sz. alatti óvoda építési engedélyezési 
terve felülvizsgálatára vonatkozóan a tervezési szerződés 
aláírása folyamatban van. 

86/2014.(V.29.)  A Gyál-Városgazda Kft. központi telephely és főzőkonyha 
programtervének elkészítése a testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően folyamatban van. 

87/2014.(V.29.)  Pályázati önrész biztosítására vonatkozóan a Gyáli 
Barátikör Sportegyesület elnöke részére a testületi határozat 
megküldésre került. 

88/2014.(V.29.)  A BKK Zrt-vel a helyi és helyközi közösségi közlekedést 8 
évre meghatározó szerződés elfogadása tekintetében a 
tárgyalások folyamatosak, a legutóbbi megbeszélésre a 
Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás keretein 
belül június 13-án került sor. 

89/2014.(V.29.) A sportpálya világításfejlesztéséhez a villanyoszlopok 
gyártás alatt, egyéb munkák megrendelése folyamatban 
van. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Gyál, 2014. június 17. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.)sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A Rendelet 6 §. (1) bekezdésének módosítására azért van szükség, mert 2014. január 1-től változtak a számviteli 
szabályok. Ennek értelmében olyan teljesítés, amelynek az előirányzata kevesebb, nem könyvelhető le. Ez azoknál a 
teljesítéseknél okoz problémát, ahol központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, ugyanis itt csak 
az önrész kerül az előirányzatok között tervezésre. (pl. segélyek, közfoglalkoztatás.) 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása: 
 
Rendszeres szociális segély (01-05.hó)        030/105010        8.587 eFt  
Lakásfenntartási támogatás (01-05.hó)        032/106020        6.459 eFt  
Foglalkozás helyettesítő tám. (01-05.hó)        030/105010                   18.448 eFt  
Bérkompenzáció (12-04.hó)         010/018010        5.318 eFt 
Ágazati pótlék           010/018010        3.566 eFt 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás       010/018010            313 eFt 
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás        010/018010           483 eFt 
  
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:                                    43.174  e Ft 
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Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 
 
Közfoglalkoztatottak támogatása         010/018010       27.233 eFt 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:                                                                   27.233 eFt 
 
Működési bevételek: 
 
Általános forgalmi adó visszatérítése              007/045140            10.880 eFt 
Általános forgalmi adó visszatérítése              002/062020            51.500 eFt 
 
Működési bevételek összesen:                  62.380 eFt 
 
Felhalmozási célú bevételek                
 
Közműfejlesztési támogatás (felh.c.tám.)              010/018010      91 eFt     
 
Felhalmozási célú bevételek összesen:           91 eFt  
 
Finanszírozási bevételek 
 
2013. évi pénzmaradvány igénybevétele               019/011130          558.164 eFt 
Pénzeszközök betétként elhelyezése               055/900060       2.500.000 eFt 
     
Finanszírozási bevételek összesen:                                                                                                       3.058.164 eFt 
 
Felhalmozási célú átvet pénzeszköz: 
 
KEOP hulladékszállítás                 001/051020          365.262 eFt  
 
Felhalmozási célú átvet pénzeszköz összesen:              365.262 eFt 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
  
Közalkalmazottak alapilletménye/bérkompenzáció   011/066010        84 eFt 
Közalkalmazottak közlekedési ktgtérítése / pénzmaradvány  011/066010        13 eFt 
Állományba nem tartozók megbízási díja (Dr. Molnár Andor)  019/011130   2.818 eFt 
Közfoglalkoztatottak alapilletménye    052/041233              21.443 eFt 
Külső személyi juttatások / (63-66/2014.(IV.24.)sz. KT határozat 019/011130      467 eFt 
Külső személyi juttatások / arany,gyémánt,rubindiplomás pedag. 019/011130       250 eFt 
Külső személyi juttatások / Comenius reprezentáció   069/086030       560 eFt 
 
 
Személyi juttatások összesen:                                            25.635 eFt 
     
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
  
Szociális hozzájárulási adó/bérkompenzáció   011/066010           23 eFt 
Szociális hozzájárulási adó (Dr. Molnár Andor)   019/011130     759 eFt 
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatottak   052/041233               5.790 eFt 
EHO / kitüntetések, díjak      019/011130                  126 eFt 
EHO / kitüntetések, díjak      019/011130                    68 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                            6.766 eFt  
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Dologi kiadások 
  
Üzemeltetési anyag beszerzés/ HPV oltóanyag   019/011130              6.190 eFt 
Működési célú előzetesen felszámított Áfa / HPV   019/011130                 310 eFt  
Egyéb dologi kiadások / adósságkonszolidációhoz kapcs. Befizetés 019/011130                       400.000 eFt 
Közvetített szolgáltatások / BKV     019/011130        - 108.810 eFt 
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás / BKV   007/045140          108.810 eFt 
Kamatkiadások (csatorna hitel)     055/900060                 153 eFt  
Üzemeltetési anyag beszerzés/Comenius    069/086030      22 eFt 
Egyéb szakmai tev.-et segítő szolgáltatás / Comenius   069/086030    
341 eFt 
Egyéb üzem.szolg./Szállítási szolgáltatások / Comenius  069/086030    490 eFt 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás / Comenius  069/086030              1.093 eFt 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás  (átcsoportosítás)  019/011130            - 1.500 eFt 
Karbantartás, kisjavítás (átcsoportosítás)    019/011130              1.500 eFt 
Előzetesen felszámított áfa / Comenius    069/086030    172 eFt 
Bérleti díj / Comenius      069/086030    102 eFt 
Fizetendő áfa (fordított )      007/045140            10.880 eFt 
Fizetendő áfa (fordított)      002/062020            51.500 eFt 
 
 
Dologi kiadások összesen:                                          471.253 eFt 
   
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  
Rendszeres szociális segély (01-05.hó)    030/105010   8.587 eFt 
Lakásfenntartási támogatás (01-05.hó)    032/106020   6.459 eFt 
Foglalkozás helyettesítő támogatás (01-05.hó)   030/105010              18.448 eFt 
Beiskolázási segély (Cofog módosítás)    036/104051              - 4.000 eFt 
Beiskolázási segély (Cofog módosítás)    042/107060   4.000 eFt 
Köztemetés (Cofog módosítás)     000/013320              - 1.000 eFt 
Köztemetés (Cofog módosítás)     042/107060                1.000 eFt 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                    33.494eFt 
                 
 
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre 
 
„Kertváros” TÖT támogatás/ágazati pótlék    019/011130   2.055 eFt 
„Kertváros” TÖT támogatás/bérkompenzáció   019/011130   1.204 eFt 
Iskolai alapítványok támogatása     019/011130   1.500 eFt 
  
Egyéb működési célú támogatásÁH-n belülre összesen:                                                        4.759 eFt  
 
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre   
 
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. tám.                      019/011130    916 eFt  
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. tám.                       019/011130    632 eFt  
Civil szervezetek támogatása       049/084031              5.000 eFt 
Civil szervezetek támogatása       049/084031              3.000 eFt 
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. tám.                          019/011130    259 eFt  
Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. tám.                          019/011130    100 eFt  
Gyáli BKSE támogatás        049/084031    800 eFt 
 
Egyéb működési  célú kiadások ÁH-n kívülre             10.707 eFt 
 
Céltartalék változása (019/011130): 
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Városi rendezvények/böllérverseny/március 15.              - 1.639 eFt   
Közművelődési támogatás                 - 1.000 eFt 
Könyvtári támogatás                 - 1.600 eFt  
HPV védőoltás                  - 6.500 eFt  
Hóeltakarítás                  -    916 eFt 
Közút karbantartás                 -    632 eFt 
ISKB támogatás ( 62/2014(IV.24.)sz. KT.határozat)              - 5.000 eFt 
OKB támogatás ( 62/2014(IV.24.)sz. KT.határozat)              - 3.000 eFt 
ISKB támogatás ( 59/2014(IV.24.)sz. KT.határozat) /faültetés            -    259 eFt 
ISKB támogatás ( 42/2014(IV.24.)sz. KT.határozat) / „Föld napja”            -    100 eFt 
Iskolai alapítványok támogatása                - 1.500 eFt 
Számlaegyenlegek / Víziközmű számla / pénzmaradvány             44.254 eFt 
Számlaegyenlegek / Letéti számla / pénzmaradvány                8.450 eFt 
Intézmények elvont pénzmaradványa (50/2014.(IV.24.)sz.KT.határozat)           13.037 eFt 
2013 évi pénzmaradvány                 78.125 eFt 
Számlaegyenlegek / Víziközmű szla / csatornatársulási hitel törlesztése            - 6.153 
eFt 
Város által alapított díjak / Dr Pusztai Lajos emlékdíj,Gyáli Közoktatásért Díj           -    593 eF 
Város által alapított díjak / arany,gyémánt,rubindiplomás pedagógusok            -    318 
eFt 
Comenius régió együttműködési pályázat               - 2.780 eFt 
Végkielégítés, jubileumi jutalom / Tátika Óvoda 2 fő              - 1.609 
eFt 
Tulipán Óvoda személyi juttatás elvonás                 1.798 eFt 
 
Céltartalék változása összesen:                                      112.065  eFt 
                 
 
Általános tartalék változása(057/8419081): 
  
Gyalogátkelőhely tervkészítés (60/2014.(IV.24.)sz. KT.határozat            -    203 eFt 
Óvoda pedagógusok továbbképzésének költségei              - 1.031 eFt  
Buszvárók létesítése (58/2014.(IV.24.)sz. KT.határozat              - 1.263 eFt 
Gyáli BKSE pályázati forrás önrésze                -    800 eFt  
 
Általános tartalék változása összesen:                                       - 3.297 eFt 
 
Beruházások 
 
Immateriális javak / gyalogátkelőhely terv (60/2014.(IV.24.) sz.KT. 003/045120      160 eFt 
Beruházási Áfa / gyalogátkelőhely     003/045120        43 eFt 
Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés     002/062020              - 3.726 eFt 
Beruházási Áfa / Bölcsőde eszközbeszerzés    002/062020              - 1.006 eFt 
Részesedések / Gyáli Városgazda Kft. törzstőke emelés  019/011130              - 2.500 eFt 
Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadás / Városgazda Kft.  019/011130   2.500 eFt 
KEOP szemétszállítás      001/051020            365.262 eFt 
 
Beruházások összesen:                                                                                                                              360.733 eFt 
 
Felújítások 
 
Buszmegállók felújítása       002/062020      994 eFt 
Felújítási Áfa / buszmegállók felújítása    002/062020      269 eFt 
Intézmények felújítása      073/091220              - 1.550 eFt 
Felújítási áfa       073/091220   - 419 eFt 
 
Felújítások összesen:                                   - 706 eFt 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre      
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Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. tám.(közműfejlesztés)                006/052080    91 e Ft 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre összesen:      91 eFt 
 
 
Finanszírozási kiadások 
 
Intézményi támogatás/Arany könyvtéri érdekeltségnövelő tám. 077/018030   483 eFt 
Intézményi támogatás/Arany közművelődési érdekeltségnövelő tám. 077/018030   313 eFt 
Intézményi támogatás/Bölcsi ágazati pótlék    077/018030             1.511 eFt 
Intézményi támogatás/Arany bérkompenzáció   077/018030   699 eFt 
Intézményi támogatás/Bölcsi bérkompenzáció   077/018030   836 eFt 
Intézményi támogatás/Liliom bérkompenzáció   077/018030   439 eFt 
Intézményi támogatás/Tátika bérkompenzáció   077/018030   265 eFt 
Intézményi támogatás/Tulipán bérkompenzáció   077/018030   587 eFt 
Intézményi támogatás/EÜ központ bérkompenzáció   077/018030   216 eFt 
Polgármesteri Hivatal támogatás/bérkompenzáció   077/018030   965 eFt 
Intézményi támogatás/Liliom beiskolázási költtségek   077/018030  
 340 eFt 
Intézményi támogatás/Tulipán beiskolázási költségek  077/018030   411 eFt 
Intézményi támogatás/Tátika beiskolázási költségek   077/018030   280 eFt 
Intézményi támogatás/Arany  böllérverseny, március 15.  077/018030             1.639 eFt 
Intézményi támogatás/Arany  könyvtári,közművelődési támogatás 077/018030             2.600 eFt 
Intézményi támogatások / Tulipán alulfinanszírozás   077/018030             3.334 eFt 
Intézményi támogatások / Liliom alulfinanszírozás   077/018030             2.575 eFt 
Intézményi támogatások / Tátika alulfinanszírozás   077/018030             1.416 eFt 
Intézményi támogatások / EÜ központ alulfinanszírozás  077/018030             5.537 eFt 
Intézményi támogatások / Bölcsi alulfinanszírozás   077/018030             1.423 eFt 
Intézményi támogatások / Bölcsi eszközbeszerzés   077/018030             4.732 eFt 
Intézményi támogatások / Tulipán felújítási kiadások   077/018030                
751 eFt 
Intézményi támogatások / Liliom felújítási kiadások   077/018030                315 eFt 
Intézményi támogatások / Tátika felújítási kiadások   077/018030                830 eFt 
Intézményi támogatások / Bölcsi felújítási kiadások   077/018030                  73 eFt 
Intézményi támogatás / EÜ Dr.Molnár Andor megbízási díja  077/018030           - 3.577 eFt 
Intézményi támogatások / Tátika jubileumi jutalom   077/018030             1.609 eFt 
Intézményi támogatások / Tulipán  személyi  elvonás   077/018030            -
1.798 eFt 
 
Csatornatársulási hitel törlesztése     055/900060             6.000 eFt 
Pénzeszközök betétként elhelyezése    055/900060       2.500.000 eFt 
 
Finanszírozási kiadások összesen:                          2.534.804 eFt 
 
  
 
 
 
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
 
 
Működési célú támogatás ÁH-n belülről 
 
Választásokkal kapcsolatos támogatás    710/018010            5.388 eFt 
 
Működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen:               5.388 eFt 
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Finanszírozási bevételek 
 
Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció    777/018030                965 eFt 
2013. évi pénzmaradvány igénybevétel    719/011130             6.635 eFt  
 
Finanszírozási bevételek összesen:                                                         7.600  
eFt 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
  
Törvény szerinti illetmények / bérkompenzáció                                  019/011130   760 eFt 
Választással kapcsolatos kifizetések                                                   016/016010                               3.588 eFt 
Törvény szerinti illetmények / pénzmaradvány                                   019/011130             1.736 eFt 
 
  
Személyi juttatások összesen:                                                                                                                    6.084 eFt 
 
 
Munkaadókat terhelő járulék  
 
Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció                                     019/011130                                        205 eFt 
Szociális hozzájárulási adó / választásokkal kapcsolatban                  016/016020                                     1.038 eFt 
Szociális hozzájárulási adó / pénzmaradvány                                      019/011130                                          33 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:               1.276 eFt  
 
Dologi kiadások: 
 
Irodaszer, nyomtatvány/Választásokkal kapcsolatos beszerzések       016/016020                                      762 eFt  
2013. évi pénzmaradvány                                                                    719/011130                                   4.866 eFt  
 
Dologi kiadások összesen:               5.628 eFt 
 
 
 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110    260 eFt 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140    203 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110      70 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140      54 eFt  
Önkormányzati támogatás      018030    587 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / beiskolázási támogatás  091110    411 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030    411 eFt 
 
Felhalmozási kiadások / óvoda felújítás    091110    751 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030    751 eFt 
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Dologi kiadások        091110              1.805 eFt 
Dologi kiadások        091140              1.805 eFt 
Önkormányzati támogatás / alulfinanszírozás   018030              3.334 eFt 
2013 évi pénzmaradvány igénybevétel    091110    276 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / elvonás intézményi kérelemre 091140            - 1.416 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140            -    382 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030                         - 1.798 eFt 
    

 
 
        

Liliom Óvoda 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140    345 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140      94 eFt  
Önkormányzati támogatás      018030    439 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / beiskolázási támogatás  091140    340 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030    340 eFt 
 
Felhalmozási kiadások / óvoda felújítás    091140    315 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030    315 eFt 
 
Dologi kiadások        091110              1.386 eFt 
Dologi kiadások        091140              1.386 eFt 
Önkormányzati támogatás / alulfinanszírozás   018030              2.575 eFt 
2013 évi pénzmaradvány igénybevétel    091110    197 eFt 
 
 
Tátika Óvoda 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091140    208 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091140      57 eFt  
Önkormányzati támogatás      018030    265 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / beiskolázási támogatás  091140    280 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030    280 eFt 
 
Felhalmozási kiadások / óvoda felújítás    091140    830 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030    830 eFt 
 
Dologi kiadások        091110              1.239 eFt 
Dologi kiadások        091140              1.239 eFt 
Önkormányzati támogatás / alulfinanszírozás   018030              1.416 eFt 
2013 évi pénzmaradvány igénybevétel    091110              1.062 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutatom  091110    889 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok / jubileumi jutalom   091110    240 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030              1.129 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutatom  091140    378 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok / jubileumi jutalom   091140    102 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030                 480 eFt 
 
Bóbita Bölcsőde 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  104030    658 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   104030    178 eFt  
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Önkormányzati támogatás      018030    836 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / ágazati pótlék   104030              1.190 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék   104030    321 eFt  
Önkormányzati támogatás      018030                           1.511 eFt 
 
Felhalmozási kiadások / bölcsőde felújítás    104030              4.805 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030              4.805 eFt 
 
Dologi kiadások        104030              1.485 eFt 
Önkormányzati támogatás / alulfinanszírozás   018030              1.423 eFt 
2013 évi pénzmaradvány igénybevétel    104030      62 eFt 
 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082092    500 eFt  
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082044      50 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082092    135 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082044      14 eFt  
Önkormányzati támogatás      018030    699 eFt 
 
Dologi kiadások / Városi Böllérverseny / március 15   082092              1.639 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030              1.639 eFt 
 
Dologi kiadások / érdekeltségnövelő támogatás   082092              1.313 eFt 
Dologi kiadások / érdekeltségnövelő támogatás   082044              2.083 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030              3.396 eFt 
 
Dologi kiadások        082092                 281 eFt 
2013 évi pénzmaradvány igénybevétel    082092    281 eFt 
 
 
 
Városi Egészségügyi Központ 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  074031    117 eFt  
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  074032      55 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   074031      32 eFt  
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   074032      12 eFt  
Önkormányzati támogatás      018030    216 eFt 
 
Dologi kiadások        072112              5.810 eFt 
Dologi kiadások        072210              5.810 eFt 
Önkormányzati támogatás / alulfinanszírozás   018030              5.537 eFt 
2013 évi pénzmaradvány igénybevétel    013360              6.083 eFt 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai / Dr. Molnár Andor bér  013360            - 2.628 eFt 
Külső személyi juttatás / Dr. Molnár Andor    013360            - 190 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok     013360            -    759 eFt 
Önkormányzati támogatás      018030            - 3.577 eFt 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette:    Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 
     
 

Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
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Gyál, 2014. május 31.  
 
  
  
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

   6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. törvény 111. §. (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 
1. § (1.) Az 6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 6.216.196 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 6.216.196 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
(2). A R 6 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Az előirányzat módosítására az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén amelyekhez központi vagy 
egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja”. 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
  

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
(12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

 
3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 496 003 6 052 307
     Működési célú bevételek 2 283 502 2 416 289
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 707 246 777 653
        Közhatalmi bevételek 1 410 912 1 410 912
        Működési bevétel 139 848 202 228
        Működési célú átvett pénzeszközök 25 496 25 496

     Felhalmozási célú bevételek 62 807 428 160
        Felhalm. célú  támogatások államházt.belülről 0 91
        Felhalmozási bevétel 9 900 9 900
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 907 418 169

    Finanszírozási bevételek 149 694 3 207 858

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 28 142 40 165
     Működési célú bevételek 28 142 33 530
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 388
        Közhatalmi bevételek 1 100 1 100
        Intézményi működési bevétel 27 042 27 042
    Felhalmozási célú bevételek 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 6 635

3. Intézmények bevételei 115 763 123 724
     Működési célú bevételek 115 763 115 763
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 56 192 56 192
        Intézményi működési bevétel 59 571 59 571
     Felhalmozási célú bevételek 0
     Finanszírozási bevételek 7 961

B e v é t e l e k összesen: 2 639 908 6 216 196

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 548 533 5 076 033
     Működési célú kiadások 1 023 872 1 685 254
        Személyi juttatások 41 648 67 283
        Munkaadókat terhelő járulékok 10 928 17 694
        Dologi kiadások 502 948 974 201
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 70 794
        Egyéb működési célú kiadások 431 048 555 282

      Felhalmozási célú kiadások 524 661 884 779
         Beruházások 497 623 858 356
         Felújítások 21 263 20 557
         Egyéb felhalmozási kiadások 5 775 5 866

      Finanszírozási kiadások 0 2 506 000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 343 949 356 937
     Működési célú kiadások 339 054 352 042
         Személyi juttatások 190 639 196 723
         Munkaadókat terhelő járulékok 55 976 57 252
         Dologi kiadások 92 439 98 067
    Felhalmozási célú kiadások 4895 4 895
    Finanszírozási kiadások 0 0

3. Intézmények kiadásai 747 426 783 226
     Működési célú kiadások 735 869 764 968
         Személyi juttatások 389 409 391 059
         Munkaadókat terhelő járulékok 110 693 110 861
         Dologi kiadások 235 767 263 048
      Felhalmozási kiadások 11 557 18 258
      Finanszírozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen: 2 639 908 6 216 196

2014.évi tervM e g n e v e z é s
2014.06.hó 

mód.ei.

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2014. évi költségvetés bevételei forrásonként és ki adásai kiemelt 
előirányzatonként



2 283 502 2 416 289

Működési célú támogatások ÁH-n belülr ől B1 707 246 777 653
Önkormányzatok m űködési támogatása B11 707 246 750 420
          Támogatások 704 002 747 176
          Egyéb kiegészítő támogatás súlyadó 2013. évi komp. 3 244 3 244
Egyéb m űködési célú tám.ÁH-n belülr ől/közmunka B16 27 233

Közhatalmi bevételek B3 1 410 912 1 410 912
Vagyoni típusú adók B34 210 000 210 000
                Építményadó 210 000 210 000
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 191 120 1 191 12 0
                Iparűzési adó 1 088 000 1 088 000
               Gépjárműadó 95 835 95 835
               Talajterhelési díj 4 591 4 591
               Mezőőri járulék 2 694 2 694
Egyéb közhatalmi bevételek B36 9 792 9 792
                Bírság, pótlék 3 967 3 967
                Igazgatás szolgáltatási díj 5 825 5 825
Működési bevételek B4 139 848 202 228

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 489 4 48 9
Tulajdonosi bevételek B404 75 274 75 274
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 60 000 60 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 420 420
   Bérleti díj Eisberg Kft. 507 507
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt 1 000 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt 2 525 2 525
   Bérleti díj Vodafone Mo Zrt 2 400 2 400

Ellátási díjak B405 31 017 31 017
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 237 30 237
               -Ady Endre Általános Iskola 18 203 18 203
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 668 5 668
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 366 6 366
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 576 25 576
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 62 380
Kamatbevételek B408 3 492 3 492

Működési célú átvett pénzeszközök B6 25 496 25 496
   Comenius pályázat 1 765 1 765
   ÁROP 3.A.2 pályázat 23 731 23 731

62 807 428 160

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül B2 91
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása B21 91

Felhalmozási bevétel B5 9 900 9 900
      Ingatlanok értékesítése B52 9 900 9 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 52 907 418 169
B72 1 000 1 000

      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 000 1 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B7 3 42 921 408 183
      Bölcsőde bővítése 42 921 42 921
     KEOP hulladékkezelés 365 262
Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B7 3 8 986 8 986
                             - MO melletti terület szab.terv 8 986 8 986

Finanszírozási bevételek B8 149 694 3 207 858
      Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0
      Maradvány igénybevétele B813 149 694 707 858

       Betétek megszüntetése B817 2 500 000

Önkormányzat bevételei összesen: 2 496 003 6 052 307

    Felhalmozási célú kölcsönök visszat. áh-n kívül ről

Felhalmozási célú bevételek

2014.évi terv

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s Rovatszám
2014.06.hó 

mód.ei.

2.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi bevételei 



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok m űködésének általános támogatása 106 803 303

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési é s gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 390 531 626
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 346 030 293
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 501 333

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása 179 043 944
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 25 632 407

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 362 610
        III.3.a (1) családsegítés

                   alaptámogatás 17 179 735
                   társulási kiegészítés 13 047 900
        III.3.a (2) gyermekjólési szolgálat 

                   alaptámogatás 17 179 735
                   társulási kiegészítés 9 802 800
        III.3. c (1) szociális étkeztetés 2 989 440
        III.3.d. (2) házi segítségnyújtás 7 163 000

III.3.j Bölcsődei ellátás 34 587 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (személyi) 51 244 800
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 217 127

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatain ak támogatása 26 980 380
IV.1. Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása 26 980 380

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatá sa 642 641

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 704 001 894

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi  támogatásai

2014. évi terv

Kv.tvr.     
mell.

Megnevezés



Pf. 
szám

Megnevezés
Rovatsz

ám
2014. évi 

terv
2014.06.hó 

mód.ei.

Személyi juttatások K1 41 648 67 283

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 7 488 29 028
    Közalkalmazottak alapilletménye 2 832 2 916

    Közmunka foglalkoztatás önrésze 3 000 24 443
    Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése 1 361 1 374
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása 295 295
Küls ő személyi juttatások K12 34 160 38 255

    Polgármester, alpolgármester alapilletménye 12 059 12 059
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása 295 295
    Közlekedési költség térítése 1 878 1 878
    Képviselők tiszteletdíja 18 928 18 928
    Állományba nem tartozók megb.díja 1 000 3 818
    Kitüntetések, díjak 717
    Rprezentáció / Comenius 560

Munkaadókat terhel ő járulékok K2 10 928 17 694
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 10 718 17 290
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 292
    Rehabilitációs hozzájárulás 0 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 112 112

Dologi kiadások K3 502 948 974 201

Készletbeszerzés K31 407 6 619
    Üzemeltetési anyagok
        Mezőőrök formaruha 407 407
        Irodaszer, nyomtatvány 22
        Gyógyszer beszerzés 6 190

Kommunikációs szolgáltatások K32 1 024 1 024

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele 1 024 1 024
Szolgáltatási kiadások K33 375 852 377 878
    Közüzemi szolgáltatás K331
          Közvilágítás 40 440 40 440
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 7 960 7 960
          Átadott intézmények rezsi kiadásai 33 135 33 135
                 - Ady Endre Á.I. 8 969 8 969
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 609 12 609
                 - Bartók Béla Á.I. 11 557 11 557
    Vásárolt élelmezés K332 101 840 101 840
                 - Ady Endre Á.I. 43 314 43 314
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 31 417 31 417
                 - Bartók Béla Á.I. 27 109 27 109
    Bérleti és lízingdíjak K333 744 846
    Karbantartás, kisjavítás K334 1 500
    Közvetített szolgáltatások K335
          BKV buszjáratok 108 810 0
          Továbbszámlázott szolgáltatás 4 489 4 489
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336
          Számlázott szellemi tevékenység 31 641 31 641
          Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. 341
    Egyéb szolgáltatások K337
          Biztosítási díjak 3 186 3 186
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 7 000 7 000
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 19 550 128 443
          Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg. 17 057 17 057
                 -Ady Endre Á.I. 8 225 8 225
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 4 775 4 775
                 - Bartók Béla Á.I. 3 997 3 997

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások
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4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások

K34 5 334 5 334
    Reklám és propaganda kiadások K342 5 334 5 334

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 120 331 583 346

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 92 787 93 269
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 24 364 86 744
    Kamatkiadások K353
          Kamatkiadások működési célú 2 000 2 153
          Kötvény kamat tölesztése 0
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
    Egyéb dologi kiadások K355
          Kártérítések 1 000 1 000
          Egyéb különféle dologi kiadások 180 400 180

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 37 300 70 794
Családi támogatások K42 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000 1 000
    Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 13 000 31 448
    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 13 000 31 448

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 8 059
    Lakásfenntartási támogatás 1 600 8 059
Egyéb nem intézményi ellátások K48 21 700 30 287
    Rendszeres szociális segély 2 200 10 787
    Önkormányzati segély 12 000 12 000
    Köztemetés 1 000 1 000
    Beiskolázási segély 4 000 4 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500

K5 431 048 555 282

Műk. célú visszatérítend ő támog.,kölcsönök ÁH-n Kiv. K508 9 400 9 400
Egyéb m űködési célú támogatások ÁH-n belülre K506 94 985 99 74 4
    Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 0 0
   "Kertváros" Többcélú Önkormányzati Társulás támog. 94 985 98 244
                           - tagdíj 710 710
                           - működési hozzájárulás 26 912 26 912
                           - normatív támogatás 67 363 70 622
    Iskolai alapítványok támogatása 0 1 500
Egyéb m űködési célú támogatások ÁH-n kívülre K511 166 395 177 102
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 140 125 142 032
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000
    Szent József Idősek Klubja 2 687 2 687
    Bursa Hungarica 3 000 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 383 11 383
    Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000
    ISKB, OKB támogatások 8 000
    Gyáli BKSE támogatás 800
Tartalékok K512 160 268 269 036
    Céltartalék 155 268 267 333
    Általános tartalék 5 000 1 703

Egyéb m űködési célú kiadások 

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások



Civil szervezetek támogatása 10 000 1 641
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 0
     Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi  Biz. támogatása 7 000 1 641
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 2 000 2 000
Nyári napközis tábor 1 000 1 000
Iskolai alapítványok támogatása 1 500 0
Városi rendezvények 20 000 18 361
Város által alapított díjak 2 000 1 089
Pályázati pénzeszközök 2 600 0
     ebből: közművelődési támogatás 1 000 0
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 0
HPV védőoltás 8 000 1 500
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 12 015 10 406
Hóeltakarítás 4 000 3 084
Comenius Régió együttműködési pályázat 7 500 4 720
Pályázattól függő beruházások önrésze 5 509 5 509
Szolnoki Főiskola tantárgygondozási díj (2012) 808 808
Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása 65 000 65 000
Közút karbantartás 13 336 12 704
Számlaegyenlegek / Viziközmű szla 38 101
Számlaegyenlegek / Letéti szla 8 450
Intézmények 2013 évi elvont pénzmaradványa 13 037
Önkormányzat 2013 évi pénzmaradvány 78 125
Tulipán Óvoda személyi juttatás elvonás 1 798
Céltartalék összesen: 155 268 267 333

Általános tartalék 5 000 1 703

2014.évi 
terv

Megnevezés

5.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi cél- és általános tartaléka

2014.06.hó 
mód.ei.



Beruházások K6 497 623 858 356
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 347 883 348 043
Immateriális javak beszerzése K61 18 675 18 835
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 1 600 1 600
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 15 300 15 300
   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 175
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 600 1 600
   Gyalogátkelőhely terv készítés 160
Ingatlanok beszerzése,létesítése, b ővítése K62 322 708 322 708
   Kistérségi Szolgáltató Központ 2 533 2 533
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés 95 018 95 018
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 40 298 40 298
   Buszöböl létesítése temetőnél 4 250 4 250
   Milleneumi park felújítása 20 000 20 000
   EÜ-központ bővítése, felújítása 155 109 155 109
   Utcaszélesítés, területrendezés, zöldfelület fejlesztés 5 500 5 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4 00 0 4 000
  Közvilágítási eszközök megvásárlása maradványértéken 4 000 4 000
Részesedések beszerzése K65 2 500 0
   Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 2 500 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 2 5 00
   Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 2 500
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruház ások 44 478 406 014
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62
   Bóbita Bölcsőde bővítése 35 633 35 633
   Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés 8 845 5 119
KEOP szemétszállítási beruházás 365 262
Beruházási Áfa K67 105 262 104 299

Felújítások K7 21 263 20 557
Ingatlanok felújítása K71 16 743 16 187
   Szükséges év közbeni int. felújítás (padlófelújítás,nyílászárók)) 4 173 2 623
   Buszmegállók felújítása 12 242 13 236
   Tulipán Óvoda vízszikkasztó javítása 328 328
Felújítási áfa K74 4 520 4 370

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 5 775 5 866
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 4 775 4 775
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000
   Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. támogatás 91

Finanszírozási kiadások K9 947 470 3 482 274
   Csatornatársulási hitel törlesztése 6 000
    Költségvetési támogatások 947 470 976 274
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 315 807 316 772
        Gyál Város intézményeinek támogatása 631 663 659 502
    Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 500 000

6.sz.mell.
adatok eFt-ban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Rovatszám

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiad ások

2014.évi terv
2014.06.hó 

mód.ei.



Gyál Város Önkormányzat
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkci ónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

40 088 40 088 0 0 1 398 426 1 398 426 0 0 91 474 91 474 0 0 0 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek 9 792 9 792 1 398 426 1 398 426
Intézményi működési bevételek 4 800 4 800 91 474 91 474
Működési célú pénzeszköz átvétel 25 496 25 496

0 0 0 0 0 0 0 0 9 900 9 900 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel 9 900 9 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 088 40 088 0 0 1 398 426 1 398 426 0 0 101 374 101 374 0 0 0 0 0

703 446 1 121 058 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 500 500 0
Személyi juttatások 34 160 37 695
Munkaadókat terhelő járulékok 9 274 10 227
Dologi kiadások 254 634 552 324 500 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 0
Egyéb működési célú kiadások 405 378 520 812

10 620 10 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0
Beruházások 5 429 5 429
Felújítások 416 416
Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 775 4 775 1 000 1 000

714 066 1 131 678 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0

013350 016010 016030 016080

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

011220 013320

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

011130 011140

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkci ónként

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

0 707 246 744 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707 246 744 159

0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91

149 694 707 858

0 707 246 744 250 0 0 149 694 707 858 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 810 31 043
3 000 24 443

810 6 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

947 470 976 274

0 0 0 0 0 947 470 976 274 0 0 0 0 0 0 3 810 31 043

041231 041232 041233018010 018020 018030 031030016080

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkci ónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

0 0 0 0 0 10 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 262 0 0 0 0 1 000

365 262 1 000

0 0 0 0 0 10 880 0 0 0 365 262 0 0 0 0 1 000

0 0 0 108 810 0 10 880 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400

108 810 10 880

2 400
0 0 127 658 127 861 51 178 51 178 0 0 0 365 262 0 91 0 0 0

127 658 127 861 51 178 51 178 365 262

91

0 0 127 658 236 671 51 178 62 058 0 0 0 365 262 0 91 0 0 2 400

061030051020045120 045140 045530 061020052080041237

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkci ónként

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

0 0 51 500 0 0 0 0 2 694 2 694 0 0 0 0 0 0

2 694 2 694
51 500

1 000 51 907 51 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 51 907 51 907

1 000 51 907 103 407 0 0 0 0 2 694 2 694 0 0 0 0 0 0

2 400 0 51 500 0 0 51 440 51 440 5 739 5 859 0 0 11 383 11 383 3 200 12 000
4 488 4 585

844 867
51 500 51 440 51 440 407 407

2 400 11 383 11 383 3 200 12 000
0 304 394 300 925 0 0 5 080 5 080 0 0 0 0 19 431 19 431 0 0

288 847 284 115 5 080 5 080 19 431 19 431
15 547 16 810

2 400 304 394 352 425 0 0 56 520 56 520 5 739 5 859 0 0 30 814 30 814 3 200 12 000

084031064010 066010 066020 081030061030 062020 063080

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkci ónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 780 0 0 38 402 38 402

780 780 38 402 38 402

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 780 0 0 38 402 38 402

6 000 6 000 0 0 0 0 0 2 780 33 957 33 957 60 60 29 715 29 715 129 336 129 336
560

2 220 33 957 33 957 60 60 29 715 29 715 129 336 129 336

6 000 6 000
0 0 0 0 0 0 0 0 2 760 2 540 0 0 2 540 791 0 0

2 760 2 540 2 540 791

6 000 6 000 0 0 0 0 0 2 780 36 717 36 497 60 60 32 255 30 506 129 336 129 336

096020084032 084040 086020 091220 091250 092120086030

adatok eFt-ban

7.sz.melléklet



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkci ónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

0 0 900 900 0 0 0 27 035 0 6 459 0 0 0 0 3 492
27 035 6 459

900 900 3 492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 900 900 0 0 0 27 035 0 6 459 0 0 0 0 3 492

1 000 1 000 3 586 3 586 4 000 0 15 200 42 235 1 600 8 059 14 500 19 500 0 0 2 000

899 899 2 000
1 000 1 000 4 000 0 15 200 42 235 1 600 8 059 14 500 19 500

2 687 2 687
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 3 586 3 586 4 000 0 15 200 42 235 1 600 8 059 14 500 19 500 0 0 2 000

101150 102030 104051 105010 107060 900020 900060106020

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek

Működési célú bevételek

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

3 492 2 283 502 2 416 289
707 246 777 653

1 410 912 1 410 912
3 492 139 848 202 228

25 496 25 496
0 62 807 428 160

0 91
9 900 9 900

52 907 418 169
2 500 000 149 694 3 207 858

2 503 492 2 496 003 6 052 307
0

2 153 1 023 872 1 685 254
41 648 67 283
10 928 17 694

2 153 502 948 974 201
37 300 70 794

431 048 555 282
0 1 472 131 4 367 053

497 623 858 356
21 263 20 557

5 775 5 866
2 506 000 947 470 3 482 274

0

2 508 153 2 496 003 6 052 307

Cofog összesen900060

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



343 949 356 937

B 28 142 33 530

Működési c.támogatás ÁH-n belülről 5 388
Közhatalmi bevételek 1 100 1 100
Működési bevételek 27 042 27 042

B 0 0

B8 315 807 323 407
Irányító szervi támogatás 315 807 316 772
Maradvány igénybevétel 6 635

343 949 356 937

K 339 054 352 042
Személyi juttatások 190 639 196 723
Munkaadókat terhelő járulékok 55 976 57 252
Dologi kiadások 92 439 98 067

Felhalmozási célú kiadások K8 4 895 4 895

K9 0 0Finanszírozási kiadások

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

8.sz. melléklet
adatok eFt-ban

2014.évi 
terv

M e g n e v e z é s
2014.06.hó 

mód.ei.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2014. évi bevételei és kiadásai

Rovatszám



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

Működési bevételek 27 142 27 142 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 5 388 0 0 0 0
Működési c.támogatás ÁH-n belülről 5 388
Közhatalmi bevételek 1 100 1 100
Működési bevételek 26 042 26 042 1 000 1 000

Finanszírozási bevételek 0 6 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 807 316 772 0 0
Irányíró szervi támogatás 315 807 316 772
Maradvány igénybevétel 6 635

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 27 142 33 777 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 5 388 315 807 316 772 0 0

Működési kiadások 201 363 208 963 58 063 58 063 21 079 21 0 79 7 949 13 337 6 019 6 019 0 0 0 0 16 509 16 509
Személyi juttatások 100 497 102 993 34 548 34 548 14 087 14 087 4 812 8 400 4 744 4 744 10 312 10 312
Munkaadókat terhelő járulékok 32 983 33 221 9 625 9 625 3 812 3 812 1 000 2 038 1 025 1 025 2 598 2 598
Dologi kiadások 67 883 72 749 13 890 13 890 3 180 3 180 2 137 2 899 250 250 3 599 3 599

Felhalmozási kiadások 4 895 4 895
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 206 258 213 858 58 063 58 063 21 079 21 079 7 949 13 337 6 019 6 019 0 0 0 0 16 509 16 509

018010 031030011130 011210 011220 016010 016030 018030

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban



Működési bevételek
Működési c.támogatás ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány igénybevétel

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 142 33 530
0 5 388

1 100 1 100
27 042 27 042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 807 323 407
315 807 316 772

6 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 949 356 937

5 321 5 321 1 830 1 830 9 115 9 115 2 519 2 519 4 565 4 565 4 722 4 722 339 054 352 042
4 046 4 046 1 440 1 440 7 065 7 065 1 844 1 844 3 490 3 490 3 754 3 754 190 639 196 723
1 025 1 025 390 390 1 550 1 550 425 425 825 825 718 718 55 976 57 252

250 250 500 500 250 250 250 250 250 250 92 439 98 067

4 895 4 895
5 321 5 321 1 830 1 830 9 115 9 115 2 519 2 519 4 565 4 565 4 722 4 722 343 949 356 937

107060041110 083030 098010 104051 105010 Szakfelad. összesen

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban



Működési bevételek
Működési c.támogatás ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány igénybevétel

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban



2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód. ei.

B e v é t e l e k

8 088 8 088 8 800 8 800 8 211 8 211 16 228 16 228 71 272 71 272 3 164 3 164 115 763 115 763

      Int. m űködési bevételek 8 088 8 088 8 800 8 800 8 211 8 211 16 22 8 16 228 15 080 15 080 3 164 3 164 59 571 59 571

     Egyéb m űködési célú támogatások ÁH-n b. 56 192 56 192 56 192 56 192
OEP támogatás 56 192 56 192 56 192 56 192

155 933 159 494 133 784 137 650 146 195 151 657 73 848 79 863 49 624 57 883 72 279 80 916 631 663 667 463
Normatív támogatás 145 076 145 076 131 368 131 368 130 692 130 692 26 980 26 980 35 669 35 669 469 785 469 785
Önkormányzati támogatás 10 857 14 142 2 416 6 085 15 503 19 903 46 868 52 602 49 624 51 800 36 610 45 185 161 878 189 717

276 197 1 062 281 6 083 62 7 961

B e v é t e l e k összesen: 164 021 167 582 142 584 146  450 154 406 159 868 90 076 96 091 120 896 129 155 75 443 84 080 747 426 783 226

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 98 240 97 698 85 940 86 625 92 487 94 242 31 138 31 688 40 247 37 601 41 357 43 205 389 409 391 059
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 98 240 97 698 85 796 86 481 90 869 92 624 30 174 30 724 36 155 33 699 41 285 43 133 382 519 384 359
Külső személyi juttatások 0 0 144 144 1 618 1 618 964 964 4 092 3 902 72 72 6 890 6 700

      Munkaadókat terhel ő járulékok 28 452 28 194 25 094 25 188 25 779 26 178 8 338 8 487 10 714 9 999 12 316 12 815 110 693 110 861

      Dologi kiadások 37 329 40 939 31 550 34 322 36 140 38 618 39 043 44 359 69 935 81 555 21 770 23 255 235 767 263 048

0 751 0 315 0 830 11 557 11 557 0 0 4 805 11 557 18 258

K i a d á s o k összesen: 164 021 167 582 142 584 146 4 50 154 406 159 868 90 076 96 091 120 896 129 155 75 443 84 080 747 426 783 226

Bóbita Bölcsöde

10. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

Intézmények összesenLiliom Óvoda Tátika Óvoda
Arany János Közösségi 

Ház
Városi Egészségügyi 

Központ
Tulipán Óvoda

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési célú támogatások

Finanszírozási bevétel 



11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormány zati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

13 964 13 964 0 0 540 540 576 576 0 0 56 192 56 192 0 0
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 56 192 56 192
    Intézményi működési bevételek 13 964 13 964 540 540 576 576
Finanszírozási bevételek 6 083 631 663 659 502

B e v é t e l e k összesen: 13 964 13 964 0 0 540 6 623 57 6 576 631 663 659 502 56 192 56 192 0 0

11 202 11 202 43 722 49 532 22 300 18 723 5 762 11 572 0 0 0 0 28 333 28 482
      Személyi juttatások 912 912 0 0 12 855 10 037 720 720 0 0 0 0 18 827 18 944

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 395 7 767 18 827 18 944
Külső személyi juttatások 912 912 2 460 2 270 720 720

      Munkaadókat terhelő járulékok 246 246 3 491 2 732 194 194 4 955 4 987
      Dologi kiadások 10 044 10 044 43 722 49 532 5 954 5 954 4 848 10 658 4 551 4 551

K i a d á s o k összesen: 11 202 11 202 43 722 49 532 22  300 18 723 5 762 11 572 0 0 0 0 28 333 28 482

Létszám: 2014. január 1-t ől

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 3 3 7 7
                 részmunkaidőben foglalt. 4 4

013360 072210 018030 018050 074031072112

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

072111



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2014. január 1-t ől

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormány zati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 533 533 6 898 6 898 3 400 3 400 5 397 5 397 0 0

533 533 6 898 6 898 3 400 3 400 5 397 5 397
281 1 535

0 0 0 0 533 533 6 898 7 179 3 400 3 400 5 397 5 397 0 1 535

9 577 9 644 3 843 3 843 17 348 19 495 50 453 54 321 6 875 6 875 0 0 236 865 243 165
6 933 6 988 0 0 9 430 9 480 21 708 22 208 0 0 0 168 040 169 600
6 933 6 988 9 430 9 480 20 744 21 244 167 263 168 823

964 964 777 777
1 828 1 840 2 444 2 458 5 894 6 029 47 566 47 876

816 816 3 843 3 843 5 474 7 557 22 851 26 084 6 875 6 875 21 259 25 689
11 557 11 557 751

9 577 9 644 3 843 3 843 17 348 19 495 62 010 65 878 6 875 6 875 0 0 236 865 243 916

3 3 4 4 11 11 61 61
1 1

083030 086020 091110074032 082042 082044 082092



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2014. január 1-t ől

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormány zati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

2014. évi eredeti 
ei.

2014.06.hó 
mód.ei.

120 120 24 979 24 979 3 164 3 164 115 763 115 763
56 192 56 192

120 120 24 979 24 979 3 164 3 164 59 571 59 571
62 631 663 667 463

120 120 24 979 24 979 3 164 3 226
747 426 783 226

160 863 165 556 63 283 63 283 75 443 79 275 735 869 764 968
108 627 108 965 0 0 41 357 43 205 389 409 391 059
107 642 107 980 41 285 43 133 382 519 384 359

985 985 72 72 6 890 6 700
31 759 31 684 12 316 12 815 110 693 110 861
20 477 24 907 63 283 63 283 21 770 23 255 235 767 263 048

1 145 4 805 11 557 18 258

160 863 166 701 63 283 63 283 75 443 84 080
747 426 783 226

0
0

62 62 26 26 177 177

2 3 2 2 9 10

091140 096010 104030 Cofog összesen



Gyál Város Önkormányzat 4 0 80 84 4 0 80 84
Önkormányzat összesen 4 0 80 84 4 0 80 84

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53 53 0 0 53

Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53 53 0 0 53

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46
Liliom Óvoda 40 0 0 40 40 0 0 40
Tátika Óvoda 38 2 0 40 38 3 0 41
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 15 0 0 15 15 0 0 15
Városi Egészségügyi Központ 13 4 0 17 13 4 0 17
Bóbita Bölcsőde 26 2 0 28 26 2 0 28

Intézmények összesen 177 9 0 186 177 10 0 187

Mindösszesen 234 9 80 323 234 10 80 324

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2014 jan. 01-jén
Teljes 

munkaid
ős

Rész- 
munkaid
ős

Köz-
foglalkoz

t.

Összese
n

12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei
2014. évi költségvetési létszámkerete

Létszám 2014 jún. 01-jén
Teljes 

munkaid
ős

Rész- 
munkaid
ős

Köz-
foglalkoz

t.

Összese
n



COFOG Önkormányzat 

1. Általános közszolgáltatások 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 018020 Központi költségvetési befizetések  
 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 

3. Közrend és közbiztonság 
 

 031030 Közterület rendjének fenntartása 
 

4. Gazdasági ügyek 
 

 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek intézése 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120 Út, autópálya építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása 
045530 Csővezetékes szállítás 

 
5. Környezetvédelem 

 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  
    
 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 

 061020 Lakóépület építése 
 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  
 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 



 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 
 

 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 084031 Civil szervezetek működési támogatása 
 084032 Civil szervezetek programtámogatása 
 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
 

 
 

9. Oktatás 
 

091220 Általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120 Általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
 098010 Oktatás igazgatása 
 

10. Szociális védelem 
 

 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 
 

11. Technikai funkciókódok 
 

9000 Technikai funkciókódok 
 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről 
 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú 

tevékenységek kiadásai és bevételei 
999000 Egyéb technikai szakfeladat 
 

 

 

 

 



COFOG Intézmények 

1. Általános közszolgáltatások 

 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatás 

 018050 Egészségbiztosítási alap bevételei 

 

7. Egészségügy 

 072111 Háziorvosi ellátás 
 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 

 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 082090 Közművelődési tevékenységek 
 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 

083020 Könyvkiadás 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
 

9. Oktatás 
  

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

10. Szociális védelem 
 

 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. április 23. napján hatósági ellenőrzést tartott a 
„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központban a családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási formák vonatkozásában. 
 
Az ellenőrző hatóság kifogásolja, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet nem tartalmazza az intézményi 
térítési díjak összegét, valamint azt, hogy a személyi térítési díjat a tárgyhó hányadik napjáig kell megfizetni az 
ellátottaknak. 
A szociális étkeztetési térítési díjak összegét jelenleg külön rendelet határozza meg a gyermekek után fizetendő 
intézményi térítési díjakkal együtt. Városunkban 2009. márciusa óta nem emelkedtek a térítési díjak sem a 
felnőttek, sem a gyermekek részére nyújtott ellátások kapcsán. 
 
Jelen tervezet a hatályos díjakat emeli át a szociális rendeletbe. 
 
Fentiek alapján elkészítettük Gyál Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének 
módosítására vonatkozó javaslatunkat. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés a) és c) pontja alapján a rendelettervezetet nem 
kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. június 10. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



melléklet 
 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
....../2014. (......) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (IX.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak 
megállapításáról szóló 1/2009.(II.01.) számú rendelet (a továbbiakban: T.) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 
 
 
1. § A R. 44. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(6) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 

a) az étkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért havonta  
előre; 
b) a házi segítségnyújtásért és az étel házhozszállításért havonta utólag 

köteles megfizetni az intézmény által meghatározott határidőig.” 
 
2. § A R. 1. számú mellékletként kiegészül e rendelet mellékletével. 
 
3. § E rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a T. 1. § e), f ) és g) pontja. 
 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző



 
 
 

Melléklet a ….../2014. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi térítési díjai 

 
 
 

1. gyermek étkeztetés esetén  
- 1-szeri étkezés (ebéd)      234.-Ft + áfa/nap; 

 
2. felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 

- l-szeri étkezés (ebéd)      427.-Ft + áfa/nap; 
 
3. időskorúak étkeztetése esetén (60 év felett) 

- l-szeri étkezés (ebéd)      415.-Ft + áfa/nap; 
 
4. Étel házhozszállítása (étkeztetés)     135.-Ft/adag. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Szám:21/2014. Tárgy: Javaslat  Gy.T. H.  Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására.  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Gy.T. H.  Gyál és Térsége  Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hatályos Alapító Okirata 12. pontja szerint a 
társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a tagjait az alapító határozott időre, az első három tagot 
2014.június 30-ig jelöli ki. 
 
Az első felügyelő bizottság tagjai 2014.június 30-ig: 
1. Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna   (anyja neve: Ronga Mária, született: Budapest, 1962.február 26. 
lakcíme: 2360 Gyál,  Tél u.6. sz.)  
2.Badics Ferenc  (anyja  neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25.  lakcíme: 2360 Gyál,  
Kiskomáromi u. 11.sz.) 
3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09., lakcíme: 2360 Gyál, 
Somogyi B. u. 8. sz.) „ 
 
A felügyelő bizottság megbízatása 2014. június 30. napján lejár, ezért szükséges új felügyelő bizottságot 
választani.  
A felügyelő bizottság tagjainak továbbra is a jelenlegi felügyelő bizottsági tagokat javasoljuk megválasztani 
azaz a fentebb is megjelölt 
1. Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna ( anyja neve: Ronga Mária, született: Budapest, 1962.február 26. lakcíme: 
2360 Gyál,  Tél u.6. sz.)  
2.Badics Ferenc (anyja  neve.:  Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25.,  lakcíme: 2360 Gyál,  
Kiskomáromi u. 11.sz.) 
3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09., lakcíme: 2360 Gyál, 
Somogyi B. u. 8. sz.) 
 
személyeket,  2014. július 01-től  2015. június 30.  –ig tartó, határozott időre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Az egyszemélyi alapító, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 2014. július 01-től 2015. június 30–ig az 
alábbi személyeket választja:  

1. Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna ( anyja neve: Ronga Mária, született: Budapest, 1962.február 26. 
lakcíme: 2360 Gyál, Tél u.6. sz.)  
 
2.Badics Ferenc  (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25., lakcíme: 2360 Gyál,  
Kiskomáromi u. 11.sz.) 
 
3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09.,lakcíme: 2360 
Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.)  

 
 
 



 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változásoknak a cég Alapító 
Okirat egységes szerkezetén való átvezetése, és a cégnyilvántartásban való – határidőben történő - átvezetése 
iránt. 
 
Határidő: 2014. július 26. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadás minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2014. június 17. 
 
 
 
 
        Zsigovits Gábor  
           ügyvezető igazgató 
 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat együttműködési 
keretmegállapodás megkötésére a FEGY 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel 

 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Önkormányzatunk közötti együttműködést jelenleg több 
különálló szerződés szabályozza. A T. Képviselő-testület már több ízben is kifejezte azon szándékát, miszerint 
ezen megállapodások tartalmát indokolt egyetlen keretmegállapodásban (1. sz. melléklet) rögzíteni, az összes 
további megállapodás hatályának megszüntetése mellett.  
 
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Kormányrendelet emellett előírja, hogy a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő 
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához történő hozzájárulást az önkormányzat képviselő-testülete és az 
önkéntes tűzoltó egyesület között létrejött megállapodás rögzíti.  
 
Annak érdekében tehát, hogy a hivatkozott jogszabályi előírásnak maradéktalanul eleget tudjunk tenni, továbbá 
azért, hogy a jelenleg hatályos megállapodások egy keretmegállapodásba foglalásával a felek közti jogviszony 
könnyebben nyomon követhető legyen, javaslom a mellékelt együttműködési keretmegállapodás megkötését a 
FEGY-gyel, amely szövegezését természetesen leegyeztettük az Egyesület elnökével.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg határozatát! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy  

1.) a jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési keretmegállapodást a FEGY Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó  Egyesülettel megköti, egyúttal 

2.)  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2014. június 2. 
 

 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószám: 
15730370-2-13, képviseletében Pápai Mihály polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről  
 
FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44., 
adószám: 19177517-2-13, nyilvántartási szám: TE-877, képviseletében: Kalmár Róbert elnök) 
a továbbiakban: Egyesület  
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 
 

1. Önkormányzat kötelezettségei 
 

1.1. Pénzügyi támogatás 
 
Önkormányzat vállalja, hogy Egyesületet minden évben 1.000.000 Ft, azaz egymillió 
forint pénzügyi támogatásban részesíti. Ezen összeg Felek megállapodása esetén, az 
Önkormányzat pénzügyi teljesítőképessége függvényében növelhető. Felek a pénzügyi 
támogatás tárgyában évenként külön megállapodást kötnek.  
 
1.2. Természetbeni támogatás 
 
Önkormányzat az Egyesület részére természetbeni támogatást nyújt, az alábbiak szerinti 
ingatlanhasználat biztosításával: 

 
Önkormányzat maga, vagy a 100%-os tulajdonát képező cége közbenjöttével biztosítja, 
hogy: 
 
-  a kizárólagos tulajdonát képező 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44. sz. alatti épületben a 
mellékelt alaprajz szerinti helyiségeket Egyesület telephelyként használhassa. A használati 
jog megszerzéséért Egyesület díjat nem fizet, a használattal járó közüzemi díjakat azonban 
köteles bérbeadó részére megfizetni.  
 
-  a kizárólagos tulajdonát képező 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44. sz. alatti ingatlan 
területén található melléképületet Egyesület tűzoltó szertár céljára használhassa. A 
használati jog átengedése díjmentes, a használattal járó közüzemi díjak megfizetésének 
kötelezettsége azonban Egyesületet terheli. 
 
-   a kizárólagos tulajdonát képező 2360 Gyál, Bajcsy-Zsilinszky u. 93. sz. alatti ingatlan 
területén található garázsban Egyesület a tűzoltóautóját elhelyezze, tárolja. A használatba 
adás térítésmentes, valamint a használattal járó valamennyi közüzemi díj megfizetését 
bérbeadó magára vállalja.  
 
2. Egyesület kötelezettségei 



 
2.1. Közbiztonság megóvása, javítása 

 
Egyesület köteles elősegíteni Gyál város közigazgatási területén a közbiztonság 
megóvását, fenntartását, szükség esetén közreműködik annak helyreállításában. Ennek 
érdekében mind önállóan, mind pedig Önkormányzattal közösen járőrszolgálatot szervez, 
előre meghatározott ütemterv szerint. A járőrözés a közterületek és nyilvános helyek 
ellenőrzésének egyik formája. A járőrözés során egy előre meghatározott körzetben, ill. 
területen vagy útvonalon közrendvédelmi, ellenőrzési feladatot lát el, figyelemmel kíséri a 
jogszabályok betartását, végzi a jogellenes cselekmények megelőzését, felderítését és 
megszakítását.  

 
Az ütemtervben meghatározott időpontokon és helyszíneken túl eseti járőrszolgálatra is 
lehetőség van, előzetes egyeztetést követően. 

 
2.2. Szemléletformálás 

 
Egyesületnek fontos feladata a közösségi élet résztvevőnek szemléletformálása, valamint 
– főként a fiatalabb korosztály számára – a példamutatás. Egyesület felelős a tagjainak 
magatartásán, tevékenységén keresztül olyan követendő minta állításáért, amely a 
felnövekvő nemzedék tagjai számára iránymutatásként szolgálhat. Ennek érdekében 
tevékenységét minél szélesebb körben megismerteti a város lakosságával, szükség esetén 
bemutatók szervezésén, demonstráló eszközök kipróbálásán keresztül.  

 
2.3 Katasztrófavédelem 

 
Egyesület katasztrófavédelmi helyzetben köteles segítséget nyújtani anyagi és humán 
erőforrás biztosításával, valamint az intézkedésre jogosult megérkezéséig a helyszínt 
biztosítani.  
Önkormányzat védelmi, kárelhárítási terveiben meghatározottak szerint Egyesület köteles 
a kárelhárítási, kármentési, ill. kárenyhítési munkálatokban közreműködni.  
 
2.4. Információáramlás, adatszolgáltatás, tájékoztatás 

 
Egyesület vállalja, hogy negyedévenként, a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig 
részletes kimutatást készít és ad át Önkormányzat részére a riasztások számáról, típusáról, 
az intézkedések szükségességéről és megtörténtéről, valamint Egyesület létszámában 
bekövetkezett változásokról. Önkormányzat az adatszolgáltatás tartalmát a Képviselő-
testülettel évente négy alkalommal megismerteti.  
 
Amennyiben Egyesület az adatszolgáltatás tartalma alapján azt állapítja meg, hogy a 
munkavégzés hatékonysága érdekében munkaszervezési változtatásra van szükség, ezeket 
Önkormányzat tájékoztatása mellett eszközölheti. Amennyiben ugyanilyen irányú 
változtatás szükségességét Önkormányzat észleli, javaslattal élhet Egyesület felé. 

 
Egyesület az előzőekben említett negyedéves adatszolgáltatáson túlmenően évente köteles 
Önkormányzatnak beszámolni a tevékenységéről és működéséről.  
 
Egyesület havonta tájékoztatja Gyál város lakosságát az Új Gyáli Újságon keresztül az 
elmúlt hónapban történt legjelentősebb eseményekről.  



 
3. 
Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba, és határozatlan ideig tart. A 
megállapodás bármelyik fél részéről rendes felmondással megszüntethető, mely 
nyilatkozatot a megszüntetés tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően kell a 
másik féllel közölni.  
 
Jelen megállapodás hatályba lépésével valamennyi, a felek közötti jogviszonyt korábban 
szabályozó szerződés hatályát veszti.  

 
 
 

Gyál, 2014. ………………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………..       ……………………………………………… 
Gyál Város Önkormányzata  FEGY Polgárőr és Önk. Tűzoltó Egyesület 

Pápai Mihály       Kalmár Róbert 
Polgármester    elnök 



 
 
 
 
 
 
 

  Tárgy: Javaslat a 2014/2015. nevelési-oktatási évben 
  indítandó óvodai csoportok létszámának maximális 
  létszámtól való eltérésének engedélyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.) módosította a 2013. évi 
LV. törvény. Ez alapján az Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az 
óvodai csoportokra megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az 
indított csoportok számától. 

Ennek megfelelően a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés 
engedélyezése a fenntartó hatásköre.  

A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő lehet. Mindhárom gyáli óvodában 
szükséges az engedély megadása, mert az óvodai csoportok létszáma meghaladja a törvény által engedélyezett 
létszámot. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a 
Gyáli Tulipán Óvoda részére engedélyezze a maximális létszám 20%-kal való átlépését.  
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bek. alapján  

 
a Gyáli Liliom Óvoda,  
a Gyáli Tátika Óvoda,  
a Gyáli Tulipán Óvoda  
   
valamennyi csoportjában engedélyezi, hogy a maximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal a 
fenti három intézmény eltérhessen (30 fő). 
 

 Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős: Polgármester 
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2014. június 13. 
 
 
 
 Pánczél Károly 
  alpolgármester 
 
 
 



 
 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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 
munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. 
 
Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája látja el 2013. január 1-től. 
A munkamegosztási megállapodásokat a Képviselő-testület 2012. december 13-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá. 
Időközben jogszabályi változások történtek, amelyeket a meglévő megállapodásokon szükséges átvezetni, illetve 
az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 azonosító számú, „Új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város 
Önkormányzatának napi rutinjába” című pályázatunk megvalósítása kapcsán is születtek olyan javaslatok az 
intézményekkel kapcsolatos információáramlás és együttműködés tárgyában, amelyeket a megállapodások IX. 
fejezetében szabályoztunk. 
 
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. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a 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 megállapodásról hozott 262/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 

 
2. 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a 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. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
 
Határozati javaslat II. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a 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 
megállapodásról hozott 263/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 

 
1 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a 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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Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
 
 
Határozati javaslat III. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
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 megállapodásról hozott 264/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 

 
2. 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 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: 2014. június 30. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
 
Határozati javaslat IV. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a  hozzárendelt Tulipán Óvoda mint 
önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodásról hozott 265/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 

 
2. 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 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: 2014. június 30. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
 
Határozati javaslat V. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a  hozzárendelt Liliom Óvoda mint 
önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodásról hozott 266/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 

 
2. 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 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: 2014. június 30. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
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Határozati javaslat VI. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. 2014. június 30-val hatályon kívül helyezi a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a  hozzárendelt Tátika Óvoda mint önállóan 
működő költségvetési szerv közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodásról 
hozott 267/2012. (XII.13.) sz. határozatát. 

 
2. 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 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: 2014. június 30. 
Felelős:  a költségvetési szervek vezetői 
 
 
A határozati javaslatok 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, 2014. június 3. 
 
 
 
 
         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 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) (6) 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. 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.  

4. 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. 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 
feltételei a Közösségi Háznál nincsenek meg. 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki: 
- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében, 
- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, 
- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és 

-felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, 
- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
- 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, 

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

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

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 
kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában, 



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

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, 
- előirányzatok módosításával, felhasználásával, 
- 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,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  
összefüggő feladatokra, 
- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. 

8. 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. 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól a Közösségi Ház gazdasági eseményei. 
12. 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. 

13. 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. 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja a Közösségi Házat. 
15. 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. 
16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak a Közösségi Házhoz, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
17. A Közösségi Ház bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla 

feletti rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
19. A Közösségi Ház az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
20. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). 

21. A Hivatal által készített és a Közösségi Házra is kiterjesztett szabályzatok: 
- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési Szabályzat  
- Eszközök és források értékelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat, bizonylati album 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Gazdálkodási Szabályzat (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 
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- Közbeszerzési Szabályzat 
- Belső Kontroll Rendszer 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 

22. 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 a Közösségi Ház rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és 

információkat, amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének 
alapdokumentumait el tudja készíteni. 

4. 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. 

5. 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. 

6. A Közösségi Ház 
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: 
  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
 a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
 javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
 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 Közösségi Ház az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal részére a 
jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG 
kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti a Közösségi Házzal. 

10. A Közösségi Ház költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal 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 a Közösségi Ház 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. A Közösségi Ház – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni tartozik 

azért, ha nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. 
2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Közösségi Ház finanszírozási igényét hetente nyújtja be 

a Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. 
3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: 

a. a Közösségi Ház vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és a Közösségi Házra 
is kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzatában rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek 
fel. A Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, 
nyilvántartási kötelezettségeket. 

b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz 
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási 
kiadások teljesítésére. 

4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Közösségi Ház bankszámla forgalmát saját költségvetési 
elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát a saját házipénztárából felvett elszámolási előlegből 
bonyolítja le. 

5. Kötelezettségvállalás rendje: 
a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és a Közösségi 

Házra is kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve a Közösségi Ház 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

6. Az utalványozás rendje: 
Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
7. Az ellenjegyzés rendje: 

a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b. A pénzügyi 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. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a 
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Közösségi Ház vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja a 
pénzügyi ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban 
haladéktalanul értesíti a Polgármestert. 

8. Az érvényesítés rendje: 
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. 
9. A szakmai teljesítés rendje: 
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 Közösségi Ház vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és a Közösségi 
Házra is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat alapján. 
10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és a 

Közösségi Házra is kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 
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 Gazdálkodási 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, ÁMR, Áhsz.) 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 a saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal által 

megjelölt időpontig. 
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. 
A Közösségi Ház vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és 
dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az 
intézményvezető köteles 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.  
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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 COFOG kódonként, a rendszeres személyi juttatások 
esetében kiadás nemenkénti bontásban létszám- és bérnyilvántartást a Hivatal vezeti. 

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. 

 
IX. Információszolgáltatás: 
 
1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött 

információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja a Közösségi Ház vezetőjét az 
információk mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó 
következményekre. 

2. A Közösségi Ház részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A Hivatal 
részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása 
tartalmazza. 

3. 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 az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: 

a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, 

b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 
törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. 

c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban: 
 Május 25-ig. 
 Augusztus 25-ig. 
 Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges a Közösségi Ház szakmai 
tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az 
értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az első félévre vonatkozóan szeptember 30. 
napjáig történik meg. Az értékeléshez a Közösségi Ház a Hivatal által kért adatokat a megjelölt 
időpontokban rendelkezésre bocsátja. 
Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: 

a. Állami támogatás/összköltség 
b. Állami támogatás/fenntartói támogatás 
c. Összes saját bevétel/összes költség 
d. Helyiség bérbeadási bevétel/összes költség 
e. Rendezvény bevétel/összes rendezvény költsége 
f. Rendezvények összes költsége/rendezvényeken résztvevők száma 
g. Rendezvények összes költsége/rendezvények száma 
h. Könyvtár összes költsége/könyvtári tagok száma 
i.  Könyvtár összes költsége/kölcsönzési alkalmak száma 
j. Ingyenes biztosított helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám 
k. Bérelt helyiséghasználati órák száma/összes lehetséges óraszám 
l. Rendezvényeken résztvevők száma/lakosságszám 
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m. Kikölcsönzött könyvek száma/teljes könyvállomány 
n. Könyvtári tagok száma/lakosságszám 

 
5.     Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Közösségi Ház minden év végén közösen összeállított 
kérdőív segítségével megméri a használói elégedettséget az általa nyújtott valamennyi szolgáltatást illetően, 
mely részletes eredményeit február 28-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére az április 30-
ig esedékes megbeszélésen kerül sor. 
 
 
 
X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőr látja el. A belső ellenőr 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 2014. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 264/2012. (XII.13.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2014. május 31. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Gazdik István 
Címzetes főjegyző       intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2014. 
 
 
 
            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) (6) 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. 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.  

4. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Bölcsőde pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 
feltételei a Bölcsődénél nincsenek meg. 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki: 
- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében, 
- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, 
- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és 

-felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, 
- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
- 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, 

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

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

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 
kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában, 

7. 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 feladatmegosztással, 
- előirányzatok módosításával, felhasználásával, 
- 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,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  
összefüggő feladatokra, 
- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. 

8. 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. 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól a Bölcsőde gazdasági eseményei. 
12. 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. 

13. 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. 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja a Bölcsődét. 
15. A Bölcsőde által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél a Bölcsőde 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak a Bölcsődéhez, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
17. A Bölcsőde bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
19. A Bölcsőde az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni, abból kifizetéseket nem 

eszközölhet. 
20. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). 

21. A Hivatal által készített és a Bölcsődére is kiterjesztett szabályzatok: 
- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési Szabályzat  
- Eszközök és források értékelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat, bizonylati album 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Gazdálkodási Szabályzat (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 
- Belső Kontroll Rendszer 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 
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22. 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 a Bölcsőde rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 

amelyek alapján az a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja készíteni. 
4. 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. 

5. 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. 

6. A Bölcsőde 
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: 
  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
 a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
 javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
 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 Bölcsőde az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal részére a 
jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG 
kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti a Bölcsődével. 

10. A Bölcsőde költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal értesíti az intézményvezetőt. 
 
 
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. 
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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 a Bölcsőde 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. A Bölcsőde – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha 

nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. 
2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente nyújtja be a 

Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. 
3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: 

a. a Bölcsőde vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és a Bölcsődére is 
kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzatában rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek 
fel. A Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, 
nyilvántartási kötelezettségeket. 

b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz 
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási 
kiadások teljesítésére. 

4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Bölcsőde bankszámla forgalmát saját költségvetési 
elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát a Hivatal házipénztárából felvett elszámolási előlegből 
bonyolítja le. 

5. Kötelezettségvállalás rendje: 
a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és a Bölcsődére is 

kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve a Bölcsőde 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

6. Az utalványozás rendje: 
Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
7. Az ellenjegyzés rendje: 

a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b. A pénzügyi 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. A pénzügyi 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 a pénzügyi 
ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban 
haladéktalanul értesíti a Polgármestert. 
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8. Az érvényesítés rendje: 
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. 
9. A szakmai teljesítés rendje: 
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 a Bölcsőde vezetője rendelkezik a Hivatal által készített és a Bölcsődére is 
kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat alapján. 
10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és a 

Bölcsődére is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. 
 
 
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 Gazdálkodási 
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 Gazdálkodási 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, ÁMR, Áhsz.) 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 saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal által 

megjelölt időpontig. 
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. 
A Bölcsőde vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és dönt 
az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) a Bölcsőde 
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. 
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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 COFOG kódonként, 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. 

 
 
IX. Információszolgáltatás: 
 
1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött 

információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja a Bölcsőde vezetőjét az információk 
mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó 
következményekre. 

2. A Bölcsőde részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A Hivatal 
részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása 
tartalmazza. 

3. 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 az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: 

a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, 

b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 
törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. 

c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban: 
 Május 25-ig. 
 Augusztus 25-ig. 
 Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges a Bölcsőde szakmai 
tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az 
értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az előző nevelési évre vonatkozóan 
szeptember 30. napjáig történik meg. Az értékeléshez a Bölcsőde a Hivatal által kért adatokat a megjelölt 
időpontokban rendelkezésre bocsátja. 
Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: 

a. Állami támogatás/összköltség 
b. Állami támogatás/fenntartói támogatás 
c. Fenntartói támogatás/gyermekek száma 
d.  Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma 
e. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma 
f. Felvett gyermekek száma/bölcsődés korú gyermekek száma 
g. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma 

 
5.     Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda minden nevelési év végén közösen összeállított 
kérdőív segítségével megméri a szülői elégedettséget az óvodai szolgáltatásokat illetően, mely részletes 
eredményeit július 31-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére a szeptember 30-ig esedékes 
megbeszélésen kerül sor. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőr látja el. A belső ellenőr 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 2014. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 263/2012. (XII.13.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2014. május 31. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Balkó Kálmánné 
Címzetes főjegyző       intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2014. 
 
 
 
            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 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) (6) 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. 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.  

4. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 
feltételei az Óvodánál nincsenek meg. 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki: 
- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében, 
- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, 
- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és 

-felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, 
- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
- 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, 

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

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

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 
kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában, 

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

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, 



- előirányzatok módosításával, felhasználásával, 
- 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,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra, 
- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. 

8. 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. 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Óvoda gazdasági eseményei. 
12. 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. 

13. 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. 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát. 
15. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
17. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
19. Az Óvoda az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára, az étkezési bevételeket pedig Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft házipénztárába befizetni, abból kifizetéseket nem 
eszközölhet. 

20. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). 

21. A Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok: 
- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési Szabályzat  
- Eszközök és források értékelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat, bizonylati album 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Gazdálkodási Szabályzat (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 
- Belső Kontroll Rendszer 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 
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22. 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 az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 

amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Az Óvoda  
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: 
  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
 a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
 javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
 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. Az Óvoda az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal részére a 
jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG 
kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával. 

10. Az Óvoda költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal értesíti az intézményvezetőt. 
 
 
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 Óvoda vezetőjének 
egyetértése szükséges. 
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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 Óvoda 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. Az Óvoda – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha 

nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. 
2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente nyújtja be a 

Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. 
3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: 

a. az Óvoda vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett 
Pénzkezelési Szabályzatában rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek fel. A 
Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, 
nyilvántartási kötelezettségeket. 

b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz 
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási 
kiadások teljesítésére. 

4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda bankszámla forgalmát saját költségvetési 
elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát saját házipénztárából felvett elszámolási előlegből 
bonyolítja le. 

5. Kötelezettségvállalás rendje: 
a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 

kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

6. Az utalványozás rendje: 
Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
7. Az ellenjegyzés rendje: 

a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b. A pénzügyi 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. A pénzügyi 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 a pénzügyi 
ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban 
haladéktalanul értesíti a Polgármestert. 
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8. Az érvényesítés rendje: 
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. 
9. A szakmai teljesítés rendje: 
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 
Gazdálkodási Szabályzat alapján. 
10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az Óvodára 

is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. 
 
 
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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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, ÁMR, Áhsz.) 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 saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal által 

megjelölt időpontig. 
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 Óvoda vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és dönt az 
észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az Óvoda vezetője 
köteles 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. 
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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 COFOG kódonként, 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. 

 
 
IX. Információszolgáltatás: 
 
1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött 

információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja az Óvoda vezetőjét az információk 
mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó 
következményekre. 

2. Az Óvoda részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A Hivatal 
részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása 
tartalmazza. 

3. 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 az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: 

a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, 

b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 
törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. 

c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban: 
 Május 25-ig. 
 Augusztus 25-ig. 
 Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges az Óvoda szakmai 
tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az 
értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az előző nevelési évre vonatkozóan 
szeptember 30. napjáig történik meg. Az értékeléshez az Óvoda a Hivatal által kért adatokat a megjelölt 
időpontokban rendelkezésre bocsátja. 
Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: 

a. Állami támogatás/összköltség 
b. Állami támogatás/fenntartói támogatás 
c. Fenntartói támogatás/gyermekek száma 
d. Működési költség/gyermekek száma 
e. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata 
f.  Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma 
g. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma 
h. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma 
i. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma 

 
5.     Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda minden nevelési év végén közösen összeállított 
kérdőív segítségével megméri a szülői elégedettséget az óvodai szolgáltatásokat illetően, mely részletes 
eredményeit július 31-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére a szeptember 30-ig esedékes 
megbeszélésen kerül sor. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőr látja el. A belső ellenőr 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 2014. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 266/2012. (XII.13.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2014. május 31. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Ritecz Istvánné 
Címzetes főjegyző       intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2014. 
 
 
 
            Pápai Mihály 

polgármester  



MUNKA ÉS FELADATMEGOSZTÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (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) (6) 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. 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.  

4. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 
feltételei az Óvodánál nincsenek meg. 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki: 
- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében, 
- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, 
- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és 

-felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, 
- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
- 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, 

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

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

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 
kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában, 

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

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, 



- előirányzatok módosításával, felhasználásával, 
- 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,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra, 
- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. 

8. 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. 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Óvoda gazdasági eseményei. 
12. 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. 

13. 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. 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát. 
15. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
17. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
19. Az Óvoda az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára, az étkezési bevételeket pedig Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft házipénztárába befizetni, abból kifizetéseket nem 
eszközölhet. 

20. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). 

21. A Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok: 
- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési Szabályzat  
- Eszközök és források értékelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat, bizonylati album 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Gazdálkodási Szabályzat (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 
- Belső Kontroll Rendszer 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 
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22. 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 az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 

amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Az Óvoda  
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: 
  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
 a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
 javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
 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. Az Óvoda az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal részére a 
jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG 
kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával. 

10. Az Óvoda költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal értesíti az intézményvezetőt. 
 
 
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 Óvoda vezetőjének 
egyetértése szükséges. 
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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 Óvoda 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. Az Óvoda – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha 

nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. 
2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente nyújtja be a 

Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. 
3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: 

a. az Óvoda vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett 
Pénzkezelési Szabályzatában rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek fel. A 
Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, 
nyilvántartási kötelezettségeket. 

b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz 
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási 
kiadások teljesítésére. 

4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda bankszámla forgalmát saját költségvetési 
elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát saját házipénztárából felvett elszámolási előlegből 
bonyolítja le. 

5. Kötelezettségvállalás rendje: 
a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 

kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

6. Az utalványozás rendje: 
Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
7. Az ellenjegyzés rendje: 

a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b. A pénzügyi 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. A pénzügyi 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 a pénzügyi 
ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban 
haladéktalanul értesíti a Polgármestert. 
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8. Az érvényesítés rendje: 
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. 
9. A szakmai teljesítés rendje: 
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 
Gazdálkodási Szabályzat alapján. 
10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az Óvodára 

is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. 
 
 
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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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, ÁMR, Áhsz.) 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 saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal által 

megjelölt időpontig. 
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 Óvoda vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és dönt az 
észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az Óvoda vezetője 
köteles 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. 
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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 COFOG kódonként, 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. 

 
 
IX. Információszolgáltatás: 
 
1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött 

információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja az Óvoda vezetőjét az információk 
mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó 
következményekre. 

2. Az Óvoda részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A Hivatal 
részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása 
tartalmazza. 

3. 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 az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: 

a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, 

b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 
törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. 

c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban: 
 Május 25-ig. 
 Augusztus 25-ig. 
 Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges az Óvoda szakmai 
tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az 
értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az előző nevelési évre vonatkozóan 
szeptember 30. napjáig történik meg. Az értékeléshez az Óvoda a Hivatal által kért adatokat a megjelölt 
időpontokban rendelkezésre bocsátja. 
Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: 

a. Állami támogatás/összköltség 
b. Állami támogatás/fenntartói támogatás 
c. Fenntartói támogatás/gyermekek száma 
d. Működési költség/gyermekek száma 
e. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata 
f.  Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma 
g. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma 
h. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma 
i. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma 

 
5.     Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda minden nevelési év végén közösen összeállított 
kérdőív segítségével megméri a szülői elégedettséget az óvodai szolgáltatásokat illetően, mely részletes 
eredményeit július 31-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére a szeptember 30-ig esedékes 
megbeszélésen kerül sor. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőr látja el. A belső ellenőr 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 2014. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 267/2012. (XII.13.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2014. május 31. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Németh Istvánné 
Címzetes főjegyző       intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2014. 
 
 
 
            Pápai Mihály 

polgármester  
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amely létrejött egyrészről a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (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) (6) 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. 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.  

4. A Képviselő-testület a Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelölte ki, hogy 
az önállóan működő Óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait lássa el. 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 
feltételei az Óvodánál nincsenek meg. 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki: 
- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében, 
- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, 
- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és 

-felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, 
- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
- 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, 

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

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

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 
kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában, 

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

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, 



- előirányzatok módosításával, felhasználásával, 
- 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,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  

összefüggő feladatokra, 
- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. 

8. 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. 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Óvoda gazdasági eseményei. 
12. 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. 

13. 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. 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Óvodát. 
15. Az Óvoda által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda 

vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a Hivatal a felelős. 
16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 

eljussanak az Óvodához, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 
17. Az Óvoda bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 
18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat 

alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 
19. Az Óvoda az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára, az étkezési bevételeket pedig Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft házipénztárába befizetni, abból kifizetéseket nem 
eszközölhet. 

20. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: 
- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). 

21. A Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok: 
- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési Szabályzat  
- Eszközök és források értékelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat, bizonylati album 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Gazdálkodási Szabályzat (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 
- Belső Kontroll Rendszer 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 
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22. 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 az Óvoda rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, 

amelyek alapján az Intézmény a következő évi költségvetése tervezésének alapdokumentumait el tudja 
készíteni. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Az Óvoda  
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: 
  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
 a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
 javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
 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. Az Óvoda az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal részére a 
jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG 
kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Óvodával. 

10. Az Óvoda költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal értesíti az intézményvezetőt. 
 
 
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 Óvoda vezetőjének 
egyetértése szükséges. 
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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 Óvoda 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. Az Óvoda – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha 

nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. 
2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente nyújtja be a 

Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. 
3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: 

a. az Óvoda vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és az Óvodára is kiterjesztett 
Pénzkezelési Szabályzatában rögzített módon és mértékben készpénzt vehetnek fel. A 
Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett készpénzzel kapcsolatos elszámolási, 
nyilvántartási kötelezettségeket. 

b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz 
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási 
kiadások teljesítésére. 

4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda bankszámla forgalmát saját költségvetési 
elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát saját házipénztárából felvett elszámolási előlegből 
bonyolítja le. 

5. Kötelezettségvállalás rendje: 
a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Óvodára is 

kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Szabályzat rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Óvoda 
részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

6. Az utalványozás rendje: 
Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
7. Az ellenjegyzés rendje: 

a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b. A pénzügyi 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. A pénzügyi 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 a pénzügyi 
ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban 
haladéktalanul értesíti a Polgármestert. 
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8. Az érvényesítés rendje: 
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. 
9. A szakmai teljesítés rendje: 
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 
Gazdálkodási Szabályzat alapján. 
10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az Óvodára 

is kiterjesztett Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. 
 
 
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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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, ÁMR, Áhsz.) 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 saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a Hivatal által 

megjelölt időpontig. 
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 Óvoda vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző felülvizsgál és dönt az 
észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy elutasítás) az Óvoda vezetője 
köteles 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. 
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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 COFOG kódonként, 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. 

 
 
IX. Információszolgáltatás: 
 
1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött 

információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja az Óvoda vezetőjét az információk 
mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó 
következményekre. 

2. Az Óvoda részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. A Hivatal 
részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírása 
tartalmazza. 

3. 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 az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: 

a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, 

b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 
törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. 

c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban: 
 Május 25-ig. 
 Augusztus 25-ig. 
 Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges az Óvoda szakmai 
tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. Az 
értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az előző nevelési évre vonatkozóan 
szeptember 30. napjáig történik meg. Az értékeléshez az Óvoda a Hivatal által kért adatokat a megjelölt 
időpontokban rendelkezésre bocsátja. 
Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: 

a. Állami támogatás/összköltség 
b. Állami támogatás/fenntartói támogatás 
c. Fenntartói támogatás/gyermekek száma 
d. Működési költség/gyermekek száma 
e. Tényleges működési költség/működési költségek eredeti előirányzata 
f.  Jelentkezők száma/felvett gyermekek száma 
g. Felvett gyermekek száma/férőhelyek száma 
h. Iskolába felvett gyermekek száma/iskoláskorú gyermekek száma 
i. Képesítéssel rendelkező dolgozók száma/összes dolgozó száma 

5.     Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Óvoda minden nevelési év végén közösen összeállított 
kérdőív segítségével megméri a szülői elégedettséget az óvodai szolgáltatásokat illetően, mely részletes 
eredményeit július 31-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére a szeptember 30-ig esedékes 
megbeszélésen kerül sor. 
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X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőr látja el. A belső ellenőr 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 2014. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 265/2012. (XII.13.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2014. május 31. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Kápolnásiné Sági Andrea 
Címzetes főjegyző       intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2014. 
 
 
 
            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 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) (6) 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. 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.  

4. 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. 

5. A Hivatal köteles ellátni mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi 
feltételei az Egészségügyi Központnál nincsenek meg. 

6. A megállapodás a következő területekre terjed ki: 
- közreműködés a Képviselő-testület által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési 

szervenkénti elosztásában, összesítésében, 
- javaslattétel, illetve közreműködés a létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében, 
- irányelv, iránymutatás készítése a költségvetés felhasználására vonatkozóan, beleértve a 

létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és 

-felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében, 
- az ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 

biztosításának szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
- 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, 

- közreműködés a beszámoló értékelésében, felülvizsgálatában, 
- javaslattétel, illetve közreműködés az előirányzat-maradványának jóváhagyása tekintetében, 

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

- közreműködés a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele, illetve a 
kérelemre történő szolgáltatása végrehajtásának irányításában, 



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

- a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatmegosztással, 
- előirányzatok módosításával, felhasználásával, 
- 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,  
- a beszámolási kötelezettsége teljesítésével, a beszámoló jóváhagyásával, 
- a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési feladatok ellátásával,  
- a feladat-és hatáskörébe tartozó adatszolgáltatással  
összefüggő feladatokra, 
- az információszolgáltatás, a fenntartóval való kapcsolattartás rendjére. 

8. 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. 

9. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető a IV. pont szerint 
gyakorolja. 

10. A kötelezettségvállalás nyilvántartása a Hivatal feladata, a 100.000 Ft alatti és feletti tételek esetében is. 
11. A számviteli könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek 

egymástól az Egészségügyi Központ gazdasági eseményei. 
12. 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. 

13. 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. 

14. A Hivatal a költségvetés teljesítéséről folyamatosan tájékoztatja az Egészségügyi Központot. 
15. 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. 

16. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások 
eljussanak az Egészségügyi Központhoz, és segíti azok gyakorlati végrehajtását. 

17. Az Egészségügyi Központ bankszámlával és adószámmal rendelkezik, bevallásait a Hivatal készíti el. A 
bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat az erről szóló szabályzat tartalmazza. 

18. A készpénzfizetési számlák kifizetése az intézményi házipénztárban történik a készpénz kezelési szabályzat 
alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával. 

19. Az Egészségügyi Központ az általa beszedett bevételeket köteles bankszámlájára befizetni.  
20. A felek közötti megállapodás végrehajtásában elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók: 

- ÁHT 
- ÁMR 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz). 

21. A Hivatal által készített és az Egészségügyi Központra is kiterjesztett szabályzatok: 
- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Leltározási és leltárkészítési Szabályzat  
- Eszközök és források értékelési Szabályzata 
- Pénzkezelési Szabályzat 
- Bizonylati Szabályzat, bizonylati album 
- Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 
- Gazdálkodási Szabályzat (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 
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- Önköltség számítási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat 
- Belső Kontroll Rendszer 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv. 

22. 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 az Egészségügyi Központ rendelkezésére bocsátja mindazokat a dokumentumokat, adatokat és 

információkat, amelyek alapján az Egészségügyi Központ a következő évi költségvetése tervezésének 
alapdokumentumait el tudja készíteni. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Az Egészségügyi Központ  
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: 
  a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 

többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján, 
 a tervezett hatékonyságnövelés (szakmai eredményesség, gazdaságosság) 

követelményének érvényesítésével a várható többletforrások elosztását; 
 javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekre, 

ideértve a jogszabályok szükséges módosítását is, 
 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. Az Egészségügyi Központ az elemi költségvetést az általa elkészített adatok alapján küldi meg a Hivatal 
részére a jogszabályban rögzített, vagy a Hivatal által előírt időpontig. 

9. A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat COFOG 
kódonkénti, kiadás nemenkénti bontásban és egyezteti az Egészségügyi Központtal. 

10. Az Egészségügyi Központ költségvetésének jóváhagyásáról a Hivatal 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 Egészségügyi 
Központ 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 Egészségügyi Központ 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. Az Egészségügyi Központ – figyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására – kizárólagosan helytállni 

tartozik azért, ha nem képes, illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi működési kiadásokat. 
2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az intézmény finanszírozási igényét hetente nyújtja be a 

Hivatalhoz, amelynek felülvizsgálata után a támogatás leutalása is hetente történik. 
3. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása: 

a. az Egészségügyi Központ vezetője által kijelölt személyek a Hivatal által készített és az 
Egészségügyi Központra is kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzatában rögzített módon és 
mértékben készpénzt vehetnek fel. A Pénzkezelési Szabályzat rögzíti továbbá a felvett 
készpénzzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási kötelezettségeket. 

b. Készpénzfelvétel igényelhető az egyes személyi juttatásokra, a készlet- és kis értékű eszköz 
beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási 
kiadások teljesítésére. 

4. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Központ bankszámla forgalmát saját 
költségvetési elszámolási számláján keresztül, készpénzforgalmát saját házipénztárából felvett elszámolási 
előlegből bonyolítja le. 

5. Kötelezettségvállalás rendje: 
a. A kötelezettségvállalás részletes eljárási szabályait a Hivatal által készített és az Egészségügyi 

Központra is kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Szabályzat 
rögzíti. 

d. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervét – figyelembe véve az Egészségügyi 
Központ részére jóváhagyott költségvetési kiadásokat is – a Hivatal készíti el. 

6. Az utalványozás rendje: 
Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
7. Az ellenjegyzés rendje: 

a. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

b. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt köteles 
meggyőződni arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a 
kötelezettségvállalásnak. 

 4



c. A pénzügyi 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 a 
pénzügyi ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban 
haladéktalanul értesíti a Polgármestert. 

8. Az érvényesítés rendje: 
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. 
9. A szakmai teljesítés rendje: 
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 Gazdálkodási Szabályzat alapján. 
10. Az összeférhetetlenségi előírásokat valamint az átengedett hatásköröket a Hivatal által kiadott és az 

Egészségügyi Központra is kiterjesztett Gazdálkodási 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 Gazdálkodási 
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 Gazdálkodási 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, ÁMR, Áhsz.) 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 saját maga készíti el és küldi meg a Hivatal részére, a 

Hivatal által megjelölt időpontig. 
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 Egészségügyi Központ vezetője köteles az esetleges eltéréseket írásban rögzíteni, melyet a Jegyző 
felülvizsgál és dönt az észrevételek elfogadásáról és annak függvényében (esetleges módosítás vagy 
elutasítás) az intézményvezetője köteles 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 
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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. 

4. A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről COFOG kódonként, 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. 

 
 
IX. Információszolgáltatás: 
 
1. A pontos és rendszeres információszolgáltatás mindkét fél érdeke és feladata, így a határidőhöz kötött 

információszolgáltatás elmaradása esetén a Jegyző írásban felszólítja az Egészségügyi Központ vezetőjét az 
információk mielőbbi pótlására és felhívja figyelmét a hiányos információ- és adatszolgáltatásból fakadó 
következményekre. 

2. Az Egészségügyi Központ részéről a kapcsolattartással megbízott személy a mindenkori intézményvezető. 
A Hivatal részéről a kapcsolattartással megbízott személy/ek körét a Hivatal köztisztviselőinek munkaköri 
leírása tartalmazza. 

3. 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 az alábbi időpontok szerint szakmai egyeztetést tartanak: 

a. költségvetési koncepció-készítéséhez, költségvetés tervezéséhez a tárgyévet megelőző év 
szeptembertől folyamatosan, a Hivatal által megjelölt időpontokban, 

b. központi költségvetési támogatás lemondáshoz, pótigényléshez, a mindenkori költségvetési 
törvényhez igazodva, a Hivatal által meghatározott időpontokban. 

c. Az előirányzat módosításához az alábbi időpontokban: 
 Május 25-ig. 
 Augusztus 25-ig. 
 Január 25-ig. (előző évi módosításhoz) 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy minden évben kétszer szükséges az Egészségügyi Központ 
szakmai tevékenységének és gazdálkodásának közös értékelése, amelynek eredményéről jegyzőkönyv 
készül. Az értékelés az előző költségvetési évre vonatkozóan április 30-ig, az első félévre vonatkozóan 
szeptember 30. napjáig történik meg. Az értékeléshez az Egészségügyi Központ a Hivatal által kért adatokat 
a megjelölt időpontokban rendelkezésre bocsátja. 
Az értékelés az alábbi mutatószámok alapján készül: 

a. Állami támogatás/összköltség 
b. Állami támogatás/bérköltség 
c. Állami támogatás/fenntartói támogatás 
d. Összes saját bevétel/összes költség 
e. Működési költség/lakosságszám 
f. Működési költség/ellátottak száma 
g. Panaszok száma/ellátottak száma 
h. Gyermekek létszáma/védőnői körzet 
i. Kártyaszám/háziorvosi körzet lakosságszáma 
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j. Kártyaszám/gyermekorvosi körzet lakosságszáma 
k. Ellátott betegek száma/kártyaszám 
l. Ellátott betegek száma/fogorvosi körzet lakosságszáma 

 
5.     Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Központ minden év végén közösen 
összeállított kérdőív segítségével megméri a használói elégedettséget az általa nyújtott valamennyi szolgáltatást 
illetően, mely részletes eredményeit február 28-ig eljuttatja a Hivatalba. Az eredmények közös értékelésére az 
április 30-ig esedékes megbeszélésen kerül sor. 
 
X. Belső ellenőrzés: 
 
1. A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett független belső 

ellenőr látja el. A belső ellenőr 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 2014. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 262/2012. (XII.13.) sz. 
önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás.  
 
 
Gyál, 2014. május 31. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik       Dr. Molnár Andor 
Címzetes főjegyző       intézményvezető 

 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2014 sz. határozatával jóváhagyta a feladat és 
munkamegosztás rendjének megállapodását. 
 
 
Gyál, 2014. 
 
 
 
            Pápai Mihály 

polgármester  



 
 
 
 
      Tárgy: Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

részére pénzeszköz átadásra. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Bartók Béla Általános Iskola Igazgató Asszonya jelezte, hogy a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola a 2014-
2015-ös tanévben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. 
A jeles ünnepséget méltóképpen szeretnék megünnepelni, ehhez kéri a Tisztelt Képviselő-testület támogatását, 
anyagi segítségét. 
 
A korábbi években is támogatást nyújtott a Képviselő-testület intézményeink 25-30-40 éves évfordulójának 
megünnepléséhez. 
 
Javaslom, hogy a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola részére 500.000 Ft támogatást adjunk az Iskola 
fennállásának 30. évfordulójára rendezendő ünnepség megvalósításához, a 2014. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére 500.000 Ft összeggel támogatja a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 30. évfordulójára rendezendő 
ünnepség megvalósítását és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2014. június 4. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         Polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
         irodavezető 



 
 
 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a Liliom óvoda tervének 
készítésére tervező cég kiválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyáli Liliom Óvoda 3 épületben folytatja tevékenységét – ezek közül a két csoportot magában foglaló, 1970-
es években épült épület állapota jelentősen leromlott, abban a biztonságos óvodai nevelési tevékenység a kor 
követelményeinek, és a hatályos előírásoknak megfelelő feltételei már egyre nehezebben biztosíthatóak, az 
épület megfelelősége erősen kérdéses, ennek vizsgálata folyamatban van. 
 
Az épületben található két csoportszoba, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, és a szintén az épületben 
található irodák megfelelő elhelyezésének biztosításához átépítés, újjáépítés szükséges, ehhez azonban szükség 
van egy esetleg több változatú tanulmányterv, majd ennek elfogadása után az engedélyezési terv és kiviteli terv 
elkészítésére. 
 
Több tervezőnek került kiküldésre a fenti tervezési feladatok megvalósításához ajánlatkérés. 
 
A következő árajánlatok érkeztek : 

Ybl Tervező Kft. 16 000 000,- Ft + Áfa bruttó 20 320 000,- Ft 

Bor Tamás tervező 4 200 000,- Ft + Áfa bruttó 4 200 000,- Ft 

MŰÉP Építőmérnöki Kft. 6 600 000,- Ft + Áfa bruttó 8 382 000,- Ft 

 
Fentiek alapján javaslom a fenti tervezési feladatok elkészíttetésére Bor Tamás tervező megbízását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Lilom óvoda két csoportos épületének áttervezésére, a tervezési munkára a legkedvezőbb 
árajánlatot tevő Bor Tamás tervező ajánlatát. 

2. a 2014. évi költségvetésben a beruházások között, ezen tevékenységre szereplő költsége terhére a fenti 
tervek elkészíttetésére biztosítja s szükséges bruttó 4.200.000,- Ft összeget, a költségvetés 
céltartalékán szereplő „elvont szabad pénzmaradvány” sorának terhére. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.08.30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 

Gyál, 2014. június 16. 
Donhauzer Ádám 

 ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
              Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet: - árajánlatok 
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Bor Tamás és Fraknói Béla - Gyál, Liliom utcai Óvoda felújítása 

ÁRAJÁNLAT 
Megrendelő  Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Tervező   Bor Tamás és Fraknói Béla 
   1184 Budapest, Építő utca 13/C. 
 
Tárgy: Gyál, Liliom utcai Óvoda felújítása 
 tanulmányterv, építési engedélyezési és építési kivitelezési tervdokumentáció 
 
 Tárgyi árajánlat 2014.06.10.-én Megrendelő által küldött árajánlatkérés alapján készült. Tárgyi tervezési 
munka az alábbi szakági tervfejezeteket, valamint a tervezéshez szükséges adatszolgáltatást tartalmazza: 

- építészet 
- tartószerkezet 
- épületgépészet 
- épületvillamosság 
- konyhatechnológia 
- tűzvédelem 
- geodézia 
- kertészet 
- akadálymentesítés 
- munka-, és egészségvédelem 

 
Tervfajták és tartalmuk: 

- tanulmányterv 
- meglévő állapot felmérése 
- geodéziai bemérés 
- többváltozatos tanulmányterv készítése M 1:200 léptékben látványtervekkel 

- építési engedélyezési tervdokumentáció 
- a kiválasztott tanulmánytervi variáció alapján építési engedélyezési tervdokumentáció 

készítése a törvényben előírt tartalommal M 1:100 léptékben látványtervekkel 
- a szükséges hatósági és szakhatósági egyeztetések, engedélyezési tervezés szintjén 

- építési kivitelezési tervdokumentáció 
- az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján építési kivitelezési tervdokumentáció 

készítése a törvényben előírt tartalommal M 1:50 léptékben részlettervekkel 
- további szükséges egyeztetések (hatósági és szakhatósági) lefolytatása 

 
Teljesítési határidők: 

- tanulmányterv:       20 nap 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:    40 nap 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:    60 nap 

 
Tervszolgáltatás: 

- tanulmányterv:       1 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:    3 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:    5 pld. papír + 3 pld. (CD/DVD) 

 
Tervezési díj: 

- tanulmányterv és építési engedélyezési tervdokumentáció:  1.300.000,- 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:    2.900.000,- 

mindösszesen:           nettó 4.200.000,- + 0% áfa, 
bruttó 4.200.000,-, azaz négymillió-kétszázezer 
 

Budapest, 2014. május 16. 
 
       Bor Tamás  Fraknói Béla 











 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Peremvárosi Horgászok Egyesülete 
támogatására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Peremvárosi Horgászok Egyesülete elnöke 2014. június 04. napján a mellékelt kérelmet nyújtotta be Gyál 
Város Önkormányzata Képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága elnökének címezve, 
melyben pénzbeli támogatást kért a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparkhoz vezető úton és erdőben elhelyezett 
hulladék elszállításához.  
 
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. …… Ft összeggel támogatja a Peremvárosi Horgászok Egyesületét (1181. Budapest, Baross u. 12.) a a 

2014. évi költségvetés 5. számú mellékletében a Civil szervezetek támogatása, Ifjúsági, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság támogatása keret terhére. A támogatást az egyesület a Peremvárosi Horgásztó 
és Pihenőpark (0154/12 hrsz.) területe, valamint az oda vezető út megtisztításához használhatja fel. 

 
2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. június 6. 
 

 
Pápai Mihály 
Polgármester 

 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
irodavezető 

Pénzügyi és Adó Iroda 





 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bartók Béla utca 
forgalmi rendjének megváltoztatására 

 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kövesdi Zoltán 2360 Gyál Bartók Béla utca lakója az 1. számú melléklet szerinti megkereséssel fordult 
Önkormányzatunkhoz. A megkeresésben leírtak szerint vasárnaponkénti piac alkalmával a piaclátogatók 
rendszeresen eltorlaszolják az autóbeállókat, dugót, útszűkületet, jelentős zajt okoznak, valamint nagy 
mennyiségű szemetet hagynak maguk után a Bartók Béla utca Kisfaludy utca felé eső szakaszán. 
 
A jelenleg kialakított forgalomszabályozás szerint vasárnaponként 6-15 óráig tartó időszakban tilos az útpadkán 
történő várakozás a Kisfaludy utcában a Juhász Gyula utca – Erdősor utca közötti szakaszán, valamint a Bartók 
Béla utcában a Bem József utca – Kisfaludy utca közötti szakaszán. 
 
A forgalomból eredő zavaró hatások megszüntetésére a vasárnaponkénti piac időtartama alatti várakozási tilalom 
bevezetése lehet a megoldás a Bartók Béla utcában a Kisfaludy utca – Gorkij utca közötti szakaszán. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat I: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) elrendeli Gyál, Bartók Béla utca Kisfaludy utca kereszteződésében a Bartók Béla utca páros oldalán a 
KRESZ 61. ábra szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla, valamint KRESZ 63/a. ábra szerinti (együttes 
értelmezésben) „útpadkán történő várakozási tilalom” kiegészítő jelzőtábla kihelyezését. A korlátozás 
vasárnaponként 6 órától 15 óráig tartó időszakra szól. 

2.) elrendeli Gyál, Bartók Béla utca Gorkij utca kereszteződésében a Bartók Béla utca páratlan oldalán a 
KRESZ 61. ábra szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla, valamint KRESZ 63/a. ábra szerinti (együttes 
értelmezésben) „útpadkán történő várakozási tilalom” kiegészítő jelzőtábla kihelyezését. A korlátozás 
vasárnaponként 6 órától 15 óráig tartó időszakra szól. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Bartók Béla utca forgalmi 
rendjét megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
Gyál, 2014. május 28. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



1. számú melléklet 
 

 

Tisztelt Címzettek! 
 
(Kérem, amennyiben az alábbi kérdésben nem Önök lennének illetékesek, szíveskedjenek azt továbbítani az 
intézkedésre jogosultnak). 
 
Arra a jelenségre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Kisfaludy utcára (nagyon helyesen) kihelyezett 
vasárnaponkénti megállási tilalmat jelző táblák hatására a piacra érkezők "megszállják" a Bartók Béla utca 
Kisfaludy utca felé eső szakaszát, számos esetben az autókihajtókat eltorlaszolják, dugót, útszűkületet, jelentős 
zajt okoznak, és nagy mennyiségű szemetet hagynak maguk után. 
 
A fenti jelenségre megoldást jelentene, ha a vasárnap délelőtti megállási/parkolási tilalom kiterjesztésre kerülne 
a Bartók Béla utca Kisfaludy és Gorkij utca közötti szakaszára is, ezzel késztetve a piaclátogatókat a nekik 
kialakított parkolók használatára. 
 
Kérem a fenti kérdést megfontolni, és a korlátozó táblák telepítése iránt szükséges intézkedéseket egyetértésük 
esetén megtenni szíveskedjenek. 
 
Köszönettel, Kövesdi Zoltán, Gyál, Bartók Béla utca  



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Vasút utca forgalmi 
rendjének megváltoztatására 

 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Juhász Tamás a Gyáli Rendőrőrs megbízott parancsnoka az 1. számú melléklet szerinti megkereséssel fordult 
Önkormányzatunkhoz. A megkeresésben leírtak szerint a Vasút utcában, a Rendőrőrs épületével szemben 
található egy kisebb zöldfelület, amelyen két-három gépjármű kényelmesen parkolhat. Erre a területre „útpadkán 
történő megállási tilalom” jelzőtábla hatálya vonatkozik, mely tábla a Vasút utca – Kisfaludy utca 
kereszteződésében került kihelyezésre. Az Őrsparancsnok Úr beadványa szerint a zöldfelületet a Rendőrőrsre 
érkező ügyfelek parkolás céljára rendszeresen igénybe veszik, ami rendőri szempontból kellemetlenséget okoz, 
mivel az észlelt szabálysértés miatt az érkező szabálysértő ügyfeleket azonnal helyszíni bírsággal kell(ene) 
sújtaniuk. 
 
Megkeresésében kérte a kihelyezett tiltó tábla szükségességének felülvizsgálatát. 
 
A tiltó táblából eredő kellemetlenségek megszüntetésére megoldást jelentene annak Vasút utca páros oldalán 20 
méterrel történő áthelyezése (a Kisfaludy utca 1. szám alatti és a Vasút utca 15. szám alatti ingatlanok 
telekhatárának vonalába), amely alig befolyásolná a Vasút utca Kisfaludy utca – Toldi Miklós utca közötti 
szakaszának forgalmi rendjét. 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
 
Határozati javaslat I: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) elrendeli Gyál, Vasút utca – Kisfaludy utca kereszteződésében a Vasút utca páros oldalán kihelyezett 
KRESZ 60. ábra szerinti „Megállni tilos” jelzőtábla, valamint KRESZ 63/a. ábra szerinti (együttes 
értelmezésben) „útpadkán történő megállási tilalom” kiegészítő jelzőtábla 20 méterrel történő 
áthelyezését a Kisfaludy utca 1 szám alatti és a Vasút utca 15. szám alatti ingatlanok telekhatárának 
vonalába. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Vasút utca forgalmi rendjét 
megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
Gyál, 2014. május 28. 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



1. számú melléklet 
 

Tisztelt Veres László Úr! 
 

A Gyáli Rendőrőrs megbízott parancsnokaként észleltem, hogy a Munkácsy Mihály utca - Kisfaludy 
utca kereszteződésében kihelyezésre került egy "megállni tilos" tábla, amely a Munkácsy Mihály utca 
teljes útszakaszán hatályos. 
 
Viszont a Rendőrőrs bejáratával szemben, amely a Munkácsy Mihály utcára nyílik, található egy kisebb 
beálló, amelyen két-három gépjármű kényelmesen megállhat. 
 
A kihelyezett "megállni tilos" tábla hatálya erre a területre is vonatkozik. 
 
Bár kollégáim a fentiek ismeretében nem foglalják el ezeket a parkolóhelyeket, a Rendőrőrsre érkező 
ügyfelek előszeretettel parkolnak le ott. Ez rendőri szempontból kellemetlen, mert az észlelt 
szabálysértés miatt az érkező ügyfelet a Rendőrőrs várótermében egy fix 10.000,- Ft-os helyszíni 
bírság átadásával kell(ene) fogadniuk. 
 
Kérem szíves segítségét annak felülvizsgálatában, hogy az említett tiltott tábla kihelyezése továbbra is 
indokolt-e. 
 
Amennyiben a tiltás fenntartása indokolt, kérem, hogy a fenti parkolásra alkalmas helyet fizikai 
akadály telepítésével zárják el a gépjárművek elől. 
 
Együttműködését előre is köszönöm! 
 
Tisztelettel, 
Juhász Tamás r. őrnagy 
mb. őrsparancsnok 
 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál – felsői vasútállomás tervének véglegesítésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja, hogy a Kőrösi úton lévő 3984/1 helyrajzi számú épületet 
– Gyál-felsői vasútállomást – mielőbb rendezze. 
 
Az épület állapota nap, mint nap romlik, jelenlegi állapotában életveszélyes. 
 
Önkormányzatunk vállalta az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészíttetését. A MÁV Zrt. illetékeseivel tartott 
számos bejárást, egyeztetést és helyzetelemzést követően az engedélyezési tervek 2011 második felére el is 
készültek. A kiviteli tervek elkészítésére szerződést kötöttünk a MŰÉP Építőmérnöki Kft-vel, míg a tájépítészet 
megtervezésére a Green Office Kft-t kértük fel. 
 
Az építészeti munkák jóváhagyott tervek alapján történő kivitelezésére vonatkozó, MÁV Zrt. által bonyolított 
beszerzési eljárás előkészítése zajlik. Az ajánlattételre való felkérésre, előzetes egyeztetés alapján, javasoltunk 
korábbi tapasztalatok alapján megbízhatónak bizonyult helyi vállalkozókat. 
 
A terveket jóváhagyó MÁV Zrt. 5 oldal terjedelmű jóváhagyásában számos feltételt szabott, amik szükségessé 
teszik a terv véglegesítését, és egységes szerkezetbe foglalását, amire a kiviteli terveket készítő MŰÉP 
Építőmérnöki Kft-vel szükséges szerződést kötni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja a Gyál – felsői vasútállomáshoz a terv véglegesítés, és egységes szerkezetbe foglalás 
szükségességét. 
2. a 2014. évi költségvetés beruházási költségei között szereplő Gyál-felső vasútállomás épület felújítására 

tervezett költségek terhére a terv véglegesítésére nettó 1.000.000,- Ft+ÁFA összeget biztosít. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötésre a MŰÉP Építőmérnöki Kft-vel. 
 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2014. június 5. 
 

       Donhauzer Ádám  
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
        Diera Éva 
       Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Árajánlat 





 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Ibolya utcai  vízelvezetési 
probléma kezelése  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Kőrösi úton lévő járdaépítés kapcsán az Ibolya utca csatlakozásánál a járdaépítés jelentős mértékben javította 
a helyszínen gyalogosan közlekedők helyzetét. 
 
Azonban a járdaépítés befejeztével a korábban feltehetően az út kialakítása miatt keletkezett, meglévő 
vízelvezetési problémák megoldására is fokozott igény merült fel. 
 
A fentiek megoldására egyeztetések alapján kialakult munkák elvégzésére a járda kivitelezését végző Vitép’95 
Kft. került megkeresésre, mivel így külön felvonulási költségek nem jelentkeznek, és a garancia kezelése is 
sokkal problémamentesebben oldható meg. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja az Ibolya utcában meglévő vízelvezetési probléma kezelésének szükségességét. 
2. elfogadja a  ajánlatot tevő Vitép’95 Kft. ajánlatát, melyhez a szükséges fedezetet 1 272 500,- Ft + ÁFA 

értékben a Környezetvédelmi Alap terhére biztosítja. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. augusztus 30. 
 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
 

Gyál, 2014. június 06. 
 
 
 

        Donhauzer Ádám  
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: árajánlat 



Ajánlat száma:2014/A089/2

M:

1. Meglévő mederelemek kiszedése, leszállítása 
Önkormányzat által meghatározott helyre

40,00 fm 3 500 Ft/fm 140 000 Ft

2. NA 200-as KGPVC cső fektetése csapadék víz 
elvezetése céljából teherelosztó betonbandázsba 
helyezve

42,00 fm 14 800 Ft/fm 621 600 Ft

3. Víznyelők elhelyezése 3,00 db 45 000 Ft/db 135 000 Ft

4. Kerti szegély építése 42,00 fm 3 500 Ft/fm 147 000 Ft

5. Térkövezés 10 x 20 x 6 szürke térkővel alap 
készítéssel

12,60 m2 6 500 Ft/m2 81 900 Ft

6. Folyóka elem elhelyezése (Önkormányzat által 
biztosított folyókaelemekből) betonágyazatra

42,00 fm 3 500 Ft/fm 147 000 Ft

Összesen: 1 272 500 Ft

Anyag és díj összesen nettó:

27% ÁFA:

Anyag és díj összesen bruttó:

Tisztelettel:
Vigh Tibor
ügyvezető

2. változat

Szigetújfalu, 2014. 06.06.

Engedményes költségvetés

343 575

1 616 075

Készült Gyál Város Ibolya utcában tervezett vízelvezetési munkálatokról

1 272 500

Nettó összesenNettó egységár

Gyál_Ibolya_utca_vízelvezetésV2.xls



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál, Kőrösi út-Mátyás király utca csomópont 
térségében vasúti és közúti gyalogos átkelőhelyhez tervező 
cég kiválasztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Mátyás Király utca – Kőrösi út csatlakozásánál a közelben található áruház, és a Gyál-felső vasútállomás el 
vannak szeparálva a Kőrösi út másik oldalának gyalogos forgalmától, ezért a gyáli lakosok érdekét figyelembe 
véve egy gyalogátkelőhely, illetve ehhez kapcsolódóan egy labirint korlátos vasúti gyalogátkelőhely létesítését 
javasoljuk. 
 
Több tervező cégnek került kiküldésre a fenti tervezési feladatok megvalósításához ajánlatkérés. 
 
 A következő árajánlatok érkeztek : 
Gyál, Kőrösi út-Mátyás király utca gyalogos és vasúti átkelőhely tervének elkészítése: 

TANDEM Mérnökiroda Kft. 1 080 000,- Ft + Áfa Bruttó 1 371 600,- Ft 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Kft. 1 230 000,- Ft + Áfa Bruttó 1 562 100,- Ft 

Pro Urbe Kft.  1 360 000,- Ft + Áfa Bruttó 1 727 200,- Ft 

 
Fentiek alapján javaslom a fenti tervezési feladatok elkészítésére a TANDEM Mérnökiroda Kft. megbízását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Mátyás Király utca – Kőrösi út csatlakozásánál gyalogátkelőhely, illetve ehhez 
kapcsolódóan egy labirint korlátos vasúti gyalogátkelőhely tervezési munkára a legkedvezőbb 
árajánlatot tevő TANDEM Mérnökiroda Kft. nevű céget. 

2. a 2014. évi költségvetésben a beruházások között, ezen tevékenységre szereplő költsége terhére a fenti 
tervek elkészíttetésére biztosítja a szükséges 1 080 000,- Ft+ÁFA összeget. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.08.30 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2014. június 13. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
            Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: - árajánlatok 



•• 
KOZLEKEDES 
FOV ÁROSI TERVEZ Ő  IRODA  KFT. 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Donhuzer Ádám ügyvezető  igazgató 

2360 Gyál, Rákóczi F.u. 44. 

hegedus.istvanPgval.hu   

Bpest, 2014. június 12. 

g A--  
Felelős terv: Szegő  János 

Üi: Monsbarth Katalin 

Tárgy: Gyál, Kő rösi út gyalogátkel őhely tervezése — Tervezési ajánlat 

Tisztelt Igazgató úr ! 

Tárgyi munka elkészítésére vonatkozó ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk. A munkát vállaljuk. 

Tervezési ajánlatunka kért bontásban az alábbiakban adjuk meg: 

• kiviteli terv (költségvetéssel) 
	

580.000 Ft +ÁFA 

• engedélyes tervek 
	

350.000 Ft + ÁFA 

• szükséges egyeztetések felmérések 
	

300.000 Ft + ÁFA 

Ajánlatunk elfogadása esetén szerz ődéstervezetünket megküldjük. 

Üdv lettel: 
I .F.KEDÉS Fővárosi Tervező  Iroda Ki. 

1052 Budapest, Bécsi  u.  5. 
Sz.11-1 80800080-30032003-10700016 

Adószám: 10336706-2-41 
Vára 
	amás 

ügyveje ő  igazgató 

 

Cím: 1052 BUDAPEST, BÉCSI UTCA 5.- Levélcím: 1364 BUDAPEST, PF. 262 
E.mail: kozlekedes@kozlekedes.hu  - www.kozlekedes.'nu 

Telefon: (+36-1) 235-2000 	Fax: (+36-1) 337-3543 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 
munkájáról 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyar Országgyűlés 2012 áprilisában fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényt, melynek fő célja ezen értékek összegyűjtése, védelme és támogatása.  
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú 
rendelete rendelkezik.  
 
A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési értéktárak adják, amelynek létrehozásáról a 
települési önkormányzatok dönthetnek.  
 
A T. Képviselő-testület 123/2013. (V.30.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról 
és egyúttal felkérte az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy készítse elő az értéktár létrehozásával 
kapcsolatos ütemtervet.  
 
Az ütemterv alapján a T. Képviselő-testület 235/2013.(X.31.) sz. határozata szerint a Települési 
Értéktár Bizottság feladatkörének ellátásával, az Oktatási és Kulturális Bizottságot bízta meg.  
Tagjai név szerint: Gazdikné Kasa Csilla, Fa Zsuzsanna, Véghné Bágya Ildikó, Gácsi Kiss Dezsőné. 
A bizottság munkáját segítette még: Dr Sándor Tamás, Gazdik István. 
 
A megalakuló Települési Értéktár Bizottság felhívást tett közzé az Új Gyáli Újság 2013. októberi 
számában, amelyben javaslatokat kért az értéktár megteremtéséhez.  
 
A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felé 2013. november 13.-án jelentettük be az értéktár 
megalakulását. 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a Települési 
Értéktár Bizottság programját és működésének elveit 26/2014.(V.21.) sz. OKB határozat szerint az 
alábbiakban határozza meg: 

 
 Az értéktárba a település közösségének többsége által ismert és/vagy elismert értékei 
kerülhessenek felvételre, 
 Az elbírálás során az értéktárba kerülés szempontjai legyenek pártoktól és vallási nézetektől 
függetlenek, ne érvényesüljön az egyenlőség elve, mentes legyen a kötelező udvariasságtól, 
 A személyiségi jogok maradéktalan betartását minden esetben szem előtt kell tartani, 
 A helyi hagyományok, értékteremtő rendezvények, műhelyek esetében törekedni kell azok 
tartalommal való megtöltésére, 
 A helyi újságban, honlapon figyelemfelhívó cikk jelenjen meg, illetve a civil szervezetek is 
értesüljenek a lehetőségről, 



 A települési értéktár bizottság a 2014. évi költségvetésben 1 millió forint keretösszeget kér 
biztosítani a bizottság munkájának fedezetére (meghívott vendégek, szakértők díjazása, kiállítások, 
kiadványok, prospektusok költségeire), 
 Az értéktárhoz beérkezett javaslatok határideje: 2014. július 31. 
 Az értéktár felállásának határideje: 2014. augusztus 31. 
 
A beérkezett javaslat alapján a Települési Értéktár Bizottság fentiek szerint megegyezett a 
koncepcióban, és az Új Gyáli Újság 2014. júniusi számában ismételten felhívást tett közzé, ahol már 
konkrét javaslatokat vár az értéktárba 2014. július 31-ig (a felhívás nem csak az újságban jelent meg, 
hanem szóróanyag és plakát is készült belőle). 
 
A Helyi Értéktár Bizottság célja, hogy a beérkezett javaslatok alapján 2014. augusztus 31-ig 
összeállítja a települési értéktárat. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság munkaterv 
szerinti beszámolóját és a 2014. évi költségvetés 5. számú mellékletében szereplő Civil szervezetek 
támogatása, Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság támogatása sor terhére biztosítja a 
működéshez szükséges 1 millió forint keretösszeget. 

 
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős: polgármester  
 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás szervezési csoportvezető 

Gyál, 2014. június 3. 

 

 

         Pánczél Károly 

         alpolgármester  

 

Az előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást 
nem igényel. 

 

Gyál, 2014. június 3. 

         Diera Éva 

         irodavezető 

       Pénzügyi és Adó Iroda  
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