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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám:DV/4904/2021. Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei
között kötendö munkamegosztási megállapodások elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik arról, hogy amennyiben a
költségvetési szerv átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 fot nem éri el, az irányító szerv az
államháztartás alrendszerében az önkormányzati hivatal gazdasági szervezetétjelöli ki a gazdálkodási
feladatok ellátására. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 9. § (5. ) bekezdésének a) pontja szerint az irányító szerv munkamegosztási
megállapodásban rögzíti a munkamegosztás és felelösségvállalás rendjét.

Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák a munkamegosztási megállapodásokat.

Határozati 'avaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal és a Dunavarsány Város Önkormányzata
Petőfi Muvelődési Ház és Konyvtár között létrejövő, jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 1. számú mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást jóváhagyom.

b) a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal és Dunavarsány Város Önkormányzata
Weöres Sándor Ovoda között létrejovő, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
2. számú mellékletét képező Munkamegosztási megállapodást jóváhagyom.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Vágó Istváimé gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2021. április 8.

Gffrgphé Vargi^Tündi
polgármester
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l. számú melléklet

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS
a munkamegosztás és felelősségyállalás rendjéről

Aniely létrejött Dunavarsányi Közös Onkonnányzaú Hivatal (székhely: 2336. Dunavatsány,
Kossuth Lajos utca 18. adószám: 15811095-2-13; PIR szám: 811097. ; KSH számjel: 15811095-
8411-325 13mint gazdasági szetvezettel rendelkező költségvetési szerv és a képviseló-
testület határozata alapján hozzárendelt Petofi Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény
(székhely:2336. Dunavaisány, Petofi tér 1. ; adószám: 16796218-2-13 PIR szám: 653507; KSH
számjel:167996218-9101-322-13) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv közÖtd munkamegosztásról, gazdálkodásra, felelősségyáUalásra vonatkozóan.

A munkamegosztási megáUapodás megkötésére az államhaztartásról szóló törvéay végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Avr) 9. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján kei-ült sor, figyelembe véve az Avt. 9. § (5) bekezdésében előírt
szempontokat.

1. Az együttműködés általános szempontjai

1. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv részére eUátja az Avr. 9. § (5a)
bekezdés alapján a költségvetés tervezése, az előitányzatok módosítása, átcsopottosításának és
feUiasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtását, felelős a fmanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, szátnviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv
és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon
használatával, védelmével összefíiggő feladatok teljesítéséért.

1.2. a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 1. 1. pontban meghatározott
feladatainak ellátására a képviselő-testület a Dunavarsányi Közös Onkormányzari Hivatalt jelölte
ki.

1.2. A mimkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelósségvállalás
szakszerű tendjének szabályozása hatékony, szakszerű és takarékos intézményi gazdálkodás
szervezeti feltételeit teremtse tneg.

1.3. Az intézmény szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelőssé^el bír. A szakmai
alapfeladat ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik, továbbá
egyes adminisztcatív, szeUemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül - elláthat.

1.4. A munkamegosztási megállapodás nem séítheti a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv szakmai döntéshozó szerepét.

1.5. Az Önkonnányzat, a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal és a kapcsolódó
költségyetési szervek önálló bankszámlával és házipénztáiral rendelkeznek.

1.6. A gazdátkodás során felmeriilo kiadásaikat és bevételeiket, saját nevükre szóló bizonylatok
alapján a Dunavaísányi Közös Onkormányzaü Hivatal gazdasági osztálya kezeli.



1.7. Mindazokat a gazdátkodási feladatokat, amelyeknek szervezeü és személyi feltételei a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél nincsenek meg, köteles a gazdasági
szervezettel tendelkező költségvetési szer^ eUátni.

1. 8. A gazdasági szerrezettel rendelkező költségvetési szerv gazdaságí osztálya útján biztosítja a
szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételét.

1.9. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a gazdáLkodás szabályzásához
iíánymutatást ad a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési s'zetv tészére, az ette
vonatkozó szabályzatai a gazdasági szeí'vezettel nem rendelkező költségvetési szervre is
éirvényesek.

1. 10. A 4. pontban foglaltakat a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv elsősorban
éryényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakoílásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba
épített belső eUenőrzési feladatainak eUátása sotán biztosítja.

2. Az együttműködés feladatai a gazdálkodás során

2. 1. Aga^dálkodás s^abá^o^asa

2. 1. 1. A gazdasági szer^ezettel nem rendelkező költségvetési szerv a gazdálkodás szabályait az
alábbi - önáUó - szabályzatokban tögzíü, melynek betartása kötelező:

a) Számlatend
b) Számviteli politíka
c) Az eszközök és források leltáíkészítésÍ és leltározási szabályzata
d) Az eszközök és források értékelésének szabályzata
e) Felesleges vagyontátgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
f) Pénzkezelési szabályzat
g) Gazdálkodási szabályzat
h) Bizonylati szabályzat
i) Onköltségszámítási szabályzat

2. 1.2. A gazdasági szervezettel netn tendelkező költségyetési szerv egyéb szabályzatait, melyet az
Avr. 13. § (2) bekezdése rögzíti - a KözÖs Hivatallal egyeztetett módon szükséges kialakítani és
hatályba léptetni, kiadni.

2. 2. A.̂  éves költségvetés terve^ése, előirány^atokfeletti rendelke^esijogosultság

2.2. 1. A gazdaságí szervezettel tendelkező költségyetési szerv a gazdasági szervezettel nem
rendetkező költségvetési szerwel együtünűködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés
telJesítését, és elemzéseket készít a következő évi költségvetési javaslat összeáUításához.

2.2.2. Az önkoanányzaü éves költségvetés összeállításához a gazdaságí szervezettel rendelkező
költségvetésÍ szerv a gazdasági szervezettel nem irendelkező költségvetési szerv költségvetési
szervek vezetőivel áttekinti a következo évre vonatkozó feladatokat. A gazdasági szetvezettel
rendelkező költségvetési szerv kÖzli az u'ányító szerv konkrét tervezési kÖvetelmények
meghatározásáta vonatkozó részletes előírásokat.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv információt szolgáltatnak

- az ellátottságra jeüemző natutális mutatószámok alakulásáról, áUami normatívák
igényléséhez/lemondásához szükséges mutatókról,
- az intézmény többéves kÍhatású kötelezettségekről.



2.2. 3. A gazdaságÍ szervezettel rendetkező költségvetési s'z.etv segíü a gazdasági szervezettel nem
fendelkező költségvetési szervek vezetői által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek
megáUapítását, íUetve a feltételcendszerének a meghatáíozását.

2.2.4. Á gazdaságÍ szervezettel rendelkező költségvetési szerv előkészíü a tárgyalást a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal gazdasági osztályvezetője és a gazdasági szen^-ezettel
nem tendelkező költségyetési szervek intézményvezetői között a költségyetési egyeztető
tátgyalásra oly módon, hogy a hatáskörében lévő mfomiációkat ehhez rendelkezésre bocsátja. Az
egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv felvétele szükséges.

2.2. 5. A KépvÍselo-testület által jóváhagyott kÖltségvetési rendelet alapján a gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szetv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szeív
véglegesítik az éves költségvetési előitányzatokat.

2.2. 6. A gazdasági szervezettel nem tendelkező költségvetési szerv költségvetését a
gazdasági szervezettel fendelkező költségvetési szerv készíti el, a ga^dasági szeivezettel
nem rendelkezö költségyetési sxeivek az Onkonnányzati költségvetésben külön-külön
elemi költségvetéssel rendelkeznek.

2.2. 7. A gazdaságÍ szeryezettel rendelkező költségvetési szerv a költségyetési rendelet megalkotása
után intézményenként felvezeti az előirányzat-nyilvántattásokat komiányzaü fúnkció, adott
esetben szakfeladat, rovatonkénti. bontásban és ezt a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv rendelkezésére bocsát^a.

2.2.8. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a képviselő-testület által a
költségvetési tendeletében az alapfekdatai eUátásához Jóváhagyott személyi juttatások és az
azokhoz kapcsolódó járulékok, illetve egyéb közterhek előitányzatain tuünenŐen rendelkezik a
dologi kiadások, ezen belül a készletbeszerzés felett. A további előirányzatok felett a rendelkezési
jogosultság a gazdaságÍ szerrczettel rendelkező költségvetési szeivet Ületi meg.

2.2.9. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv a számára a saját
költségvetésében meghatátozott előirányzatok feüiasználásáétt felel, ezen felül köteles feladatai
eUátásáról, munkafolyamatai megszervezéséiol oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
gazdasági szei'vezettel rendelkező költségyetési szerv költségyetésében a részére megáUapított
előiirányzatok takarékos felhasználásáról.

2.2. 10. A gazdasági szervezettel nem tendelkező költségvetési szerv vezetője felelős a jóváhagyott
költségvetési előitányzatok betartásáért, amely a Jóváhagyott saJát bevételi előicányzatok
teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előicányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja
magában.

3. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása/módositása

3. 1. Az előurányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljáíási rendet az önkormányzat
költségvetési rendelete tattalmazza.

3.2. A gazdaságÍ szervezettel nem rendelkező költségyetés szerv előirányzat-módosítási
hatáskörüket Önáüóan gyakoíolják. Az előirányzat megváltoztatásra vonatkozó szándékukat
írásban megküldik a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv" gazdasági
osztályvezetője és jegyzője felé, megjelölve a komiányzaü funkciót, rovatot valamint az Ft-ot.



3.3. A gazdasági szervezettel nem rendeüsező költségvetési szerv előicányzat módosítási igényét a
Dunavarsányi Közös Onkormányzaü Hivatal felé - az első negyedév Idvételével -neg)redévente
10-igjelzi.

3.4. A gazdaságÍ szervezettel nem tendelkező költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-módosításról 5 napon belül köteles a.2 önkomiányzat jegyzőjét tájékoztatni. Az
eloiíányzat módosítást a gazdasági szervezettel nem rendelkezö költségvetési szei-v egyidejű
tájékoztatásával a Dunavarsányi Közös OnkotmányzatÍ Hivatal kezdeményezheü, melyben
megjelöü annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevéteü többlet, stb.) és a kiadási előirányzatot,
melyre a felhasználás törtéíúk.

3. 5. A költségvetési szervek a többletbevételük terhéie, a felhalmozási jellegű kiadási
előitányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület dÖntését követően.

3.6. A képviselő-testület által eliendelt elouányzat módosítások költségvetésen történő
átvezetéséért a kijelölt költségvetési szefv" vezetője által felhatalmazott dolgozó a felelős.

3.7. Az előitányzat módosítás nyÍIvántartását saját szerkesztésű nyÍlvántartás alkalmazásával a
kijelölt szerv gazdaságí osztály vezeti, és a pénzügyi ügyintéző hatáskörébe tartozik.

4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

4. 1. A pénzgazdálkodás rendjét, a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az érvényesítés és az
utalványozás részletes szabályait a gazdasági szervezettel nem tendelkező költségvetési szerv a
következők figyelembevételével tehed meg.

4.2. A kötelezettségváUalás és utalványozás jogkör a gazdasági szervezettel nem rendelkezó
költségyetési szerv vezetőjét (Íntézményvezető) ületi meg. Az érvényesítés minden esetben a
gazdaságÍ szervezettel tendelkező költségvetési szetv feladata. A kötelezettségvállalást minden
esetben meg keU előznie a pénzügyi ellenjegyzésnek, ami a Dunavarsányi Közös Onkormányzaü
Hivatal gazdasági vezetojének feladata.
A kÖtelezettségváUalások tendJének tészletes szabályait a gazdálkodási szabályzatnak megfelelően
keU gyakotolni.

4. 3. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántattására vonatkozó szabályokat a
4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet 14. számú fflelléklete tögzíti.

A kötelezettségváUalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen keU vezetni. A nyilvántartást
az Önkomiányzati Hivatal Gazdasági Osztályának ügyintézője vezeti az ASP integtált kÖnywiteli
progtamban. A kötelezettségvállalás nyÍlvántartó - nyilvántartás adatai alapján - haladéktalanul
köteles jelezai a jegyző felé, ha valatnelyik kÍemelt előirányzat a kötelezettségváUalások
következtében telJes egészében lekötésre került.

4.4. A telJesítés igazolása:

4. 4. 1. A teljesült kötelezettségváUalás teljesítésigazolása a gazdasági szervezettel nem tendelkező
költségvetési szerv feladata. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a gazdálkodási szabályzat
rögzíti. A teljesítésigazolás módJa:
- az ÁSP program által előáUított teljesítésigazolás dokumentum aláÍrásával.



4. 4.2. Eszközvásádás esetén a számlák egy másolaü példánya a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szefvnél marad.

4.4.3. Az érvényesités, az utalványozás, a pénzüg)'! ellenjegyzés részletes rendjét, módját a
gazdálkodási szabályzat rögziti, melynek rendelkezései kiterjednek a gazdasági szervezettel nem
rendelkezo költségvetési szeme is.

4, 4. 4. A dologi megrendelések, beszerzések elvégzése előtt a gazdasági szervezettel nem
rendeUcezó költségvetési szerv beszerzési kéreknet keU, hogy kiállítsanak, amit a gazdasági
szervezettel rendelkezó költségvetési szerv a pénzügyi, líkviditási pozíció függvényében
pénzügyileg ellenjegyez. Minden száfflla befogadást meg kell elóznie egy pénzügyileg ellenjegyzett
beszetzési kérelemnek. A személyi jellegű ktfizetésekre ez nem vonatkozik.

A kifizetés etlenjegyzését megtagadhatja, ha valamilyen szabálytalanságot észlel, vagy a fedezete
nem áU rendelkezésre, erről azonban a gazdasági szervezettel nem rendelkezőt haladéktalanul
köteles értesíteni.

4.4.5. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény által beszedett bevételekról rovatos
bevételi nyÍlvántartást kell vezetni.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező szerv" által
- nyúJtott szolgáltatásokról,
- teljesített éttékesítésekről

nyugtát/számlát keU- kibocsátani.

Az intézmény száfflláit ASP programmal, a Dunavarsányi Közös Onkomiányzati Hivatal
gazdasági osztályának ügyintézőJe állítja ki.

A kimeno számlák nyilvántartását vezeto személynek a határidőre ki nem egyenlített számlákról
tájékoztatni keU aga^dasági os'/átfve'ytó't, negfedévenként, a mgcdév utolsó hónapjának 10. napjáig.

5. Pénzkezelés

5. 1, A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv székhelyén házipénztár nem
működik, kifi^etéseÍnek teljesítése érdekében havonta elszámolásta vesz fel előleget a kiadás
konkrét jogcítneiiiez kötve.

Az elszámolásra felvett előlegból a következo kifizetések teljesíthetóek (egyezóen a költségvetési
rendelet vonatkozó eloírásaival);

- postai szolgáltatás,
- kiküldetési költségek,
- kisösszegű beszerzési, szolgáltatási kiadások,
- reprezentációs kiadások.

Az elszámolásra felvett előleg részletes rendjét, módját a hatályos pénzkezelési szabályzat
tartahnazza.

5.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv külsó pénzkezelési, pénzbeszedó
helyként működik, az ana vonatkozó szabályokat (pénzbeszedés jogcímei, bizonylatolása, a
beszedett készpénzzel való elszámolás, stb.) a kijelölt szerv hatályos pénzkezelési szabályzat
rogziti..



5. 3. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv kifizetést, a képviselő-testület
által a költségvetési rendeletben jóváhagyott elóüányzatok mértékéig teljesíthet.

6. EIőirányzat felhasználás

6. 1. A gazdasági szervezettel nem j-endelkező költségvetési szerv vezetője önálló ínunkáltatóÍ és
bérgazdálkodási jogkött gyakorol. Ennek keietében az áUáscseiékból keletkező béanegtakaritást,
továbbá a hiányzások miatú bérmaradványt felhasznáUiatják a Képviselő-testület egyetértésével. A
név szerinti, állásonkénti nyilvántartásokat, jelenléri íveket, hiányzásjelentéseket, szabadság
nyilvántartásokat stb. az önálló bérgazdálkodási jogkötéból eredően a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv (intézmény) köteles vezetni. A személyi juttatások eloitányzat
feUiasználását szükség szetint Qutalom kiflzetése, megbízási díjak kifízetése előtt), egyezteti a
gazdasági szervezettel rendelkező költségyetési szei-wel.

6.2. Á2 Önkormányzat képviselő-testülete által költségvetési rendelettel jóváhagyott
létszánikerettel a gazdasági szervezettel nem rendetkezo költségvetési szervgazdálkodók önáUóan
rendelkeznek.

6. 3. A közatkalmazotü Jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügymtézés
(kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló
lap eUcészítése, aláuása), valamint az aláírt okitatok a Kincstár Megyei Igazgatóságához történő
továbbítása a kijelölt költségvetési szerv feladata.

7. Könywezetés és beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése, információ,
adatszolgáltatás rendje

7. /. Könywe^etés

7. 1. 1. A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását,
továbbá a Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartások vezetését, a könywezetési és
beszámolási kötelezettség teljesítését a kijelölt költségyetési szerv végzi.

7. 1.2. A könywezetés a költségyetési számvitelben és a pénzügyi száfflvitelben történik a 4/2013.
(1. 11.) Komi. rendelet (a továbbiakban: Ahsz.) eloírásának megfelelően.

7. 1. 3. A gazdasági szervezettel rendellcezo költségvetési szerv teljes körűen - etkülönülten - vezeti
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv könywiteü nyilvántattásait, és vezeti
a könywiteU elszámolások ügyviteli tendjében meghatározott - és az Ahsz. -ben előírt -
részletező nyilvántartásokat.

7. 1.4. A kijelölt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkezó költségvetési szeiv
vezetoje kérésére bámukor, de legalább havonta tájékoztatja az intézményt érintő bevételi és
kiadási elouányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület költségvetést élintó döntéseiról,
mtézkedésétől a jegyző azonnal tájékoztatást nyújt.

7. 1. 5. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kÖnyveléshez - a gazdasági
szeivezettel rendetkezó költségyetési szerv könywiteU elszámolások ügyviteli rendjében alakilag
és tartalmilag meghatátozott formában - szolgáltatja a bÍzonylatokat.



7. 1.6. A beszámolási és könywezetési kötelezettség teljesítéséhez a gazdaságÍ szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv által szolgáltatott adatok, bizonylatok valódiságáért a gazdasági
szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv vezetője felelős.

7. 1. 7. Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolásához
szükséges adadapokat a gazdasági szervezettel nem tendelkezo költségvetési szerv szolgáltatja a
kijelölt költségvetési szerv felé. Az alapadatok összesítése után a kijelölt költségvetési szerv
informádót szolgáltat a Dunavarsányi Közös Onkormányzat Hivatal Gazdasági Osztálya részére.

7. 1. 8. A gazdasági szervezettel nem rendeLkező költségyetési szerv vagyoni és pénzügyi
helyzetével kapcsolatos könyyvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási
kötelezettség teljesítése a Dunavarsányi KözÖs Onkomiányzat Hivatal Gazdasági Osztálya
feladata.

7. 1. 9. Az intézmény kezelésében lévő tárgyÍ eszközök anali.dükus nyilvántartását (200. 000 Ft.
feletri) a Dunnavarsányi Közös Onlmrmányzaü Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezetí az
ASP ptogtam KATI moduljában.

7. 1.10. A kiséttékű eszközök analitíkus nyilvántartását Dunavarsányi Közös Onkoanányzati
Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezeti az ASP ptogram KATI moduljában.

7. 1. 11. Az Íütézmény kezelésében lévo egyéb vagyon analiukus nyilvántartását a Dunavaísányi
Közös Öiikonnányzari Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezeti az ASP program IVK
moduljában.

7. 1. 12. A könywiteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel),
illetve a leltárfelvétel elvégzése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési s'zerv
feladata, melyhez a leltárfelvéteü íveket, egyéb szükséges dokumentumokat a Dunavarsányi
Közös Onkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya bocsátja rendelkezésre.

7. 1. 13. Az analitikus nyilvántartások szerinti tárgyi eszközök és készletek leltárfelelőse az
intézményvezető, aki anyagÍ felelősséggel tattozik azok fellelhetősége, megóvása érdekében.
A leltárfelvétel pontos időpontját, felelőseit és helyszíneit az évenkénti leltározási
ütemterv/utasítás taitalmazza.

7. 1. 14. A selejtezési feladatokon belül a selejtezési javaslatok összeállítása, valamint a selejtezési
jegyzokönyv elkészitése a gazdasági szervezettel nem tendetkezo költségvetési szerv feladata,
melyhez a szükséges dokumentumokat a Dunavarsányi Közös Onkonnányzaü Hivatal Gazdasági
Osztálya bocsátja rendelkezésre. A selejtezéssel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzése a
Dunavaísányi Közös Önkormányzaü Hivatal Gazdasági Osztálya feladata.

7. 2. Informádóáramlás, adats^olgáltatás

7. 2. 1. A kijelölt költségvetési szetv és a gazdasági szervezettel nem rendetkező költségvetési szerv
vezetője az információáramlás zavartalan és az adatszolgáltatás valódiságának biztosítása
érdekében havonta személyes megbeszélést tart.

7.2. 2. A kijelölt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem lendelkező költségvetési szetv
felé a meghatározott idopontokban a következo adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
- költségvetési terv összeáUításához az iatézményi igény benyújtása: tárgyév január 10. -ig



- a költségyetési előirányzatok módosítására vonatkozó igények benyújtása: negyedév utolsó
hónap 10-ig.

7. 2. 3. A gazdasági szervezettel nem rendeLkező költségvetési szerv a kijelölt költségvetési szerv
vexetőJe felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles telJesíteiü:
- általános működéshez és ágazari feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához: tárgyév
után január 15-ig,
- kötelezettségváUalások (szerződéskötések) bejelentése a nyüvántartásba vételi kötelezettség
miatt:5 napon belül.

A szolgáltatott adatok valódiságáért az intézményvezetó felelós.

7. 4. A.dó^as

7. 4. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségyetési szerv önáUó adóalanyként saját
adószámmal rendelkezik.

7. 4. 2.A Dunavarsányi Közös O&kormányzati Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkezó
költségvetési szerv fészére a havi, neg)redéves és éves bevallásokat etkészíü és továbbítja a NÁV
felé.

7.4. 3. A bevaBások készitéséhez az intézmény(ek)nek a Dunavarsányi Közös Onkormányzaü
Hivatal részére adatszolgáltatási kötelezettsége van.

8. Működtetés, tárgyi eszköz karbantartás, felújitás, beroházás, vagyonkezelés

8. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv a karbantartási, kisjavitási,
érintés- és villámvédelmi, stb. felülvizsgálatí igény feknérése és a munka megrendelése a
költségvetési intézményvezető feladata.

8. 2. A gazdasági szervezettel nem rendetkezó költségyetési szerr beruházási, felújítási
tevékenységet csak a munkaínegosztási megáUapodásban rögzítettek szerint a képvíselő - testület
által a költségvetési rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.
Amennyiben a bemházás, felújítás fbrrása pályázaü pénzeszkÖz, abban az esetben is szükséges a
képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra.

8. 3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szeiv a közbeszerzési éttékhatárokat eléro
vagy meghaladó beruházások, felújítások lebonyoUtása során az Önkormányzat közbeszerzési
eljárásokról szóló szabályzatában előírtak figyelembe vételével kezdeményezi /vagy/ jelzi a
szűkséges közbeszerzési eljárás lefolytatását. A közbeszerzési eljálás lefolytatása során kiemelt
figyelmet keü forditaffl a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntési hatáskörökre.

8.4. A felújítások és az építési jeUegű bemházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának
folyaffl.atos ellenőrzése, az elvégzett munka, megtendelés alapján tÖrténő átvétele a Dunavarsányi
Közös Önkormányzaü hivatal műszaki osztályának a feladata.

8. 5. A Dunavarsányi Közös Önkonnányzatí Hivatal és az intézmény külön- külön felelnek az
általuk vezetett mtézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszem
használatáért és állagának megőrzéséért.



8. 6. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 2/2019, (II. 01.) számú rendeletében, továbbá
a felesleges vagyontárgyak selejtezésről szóló szabályzatban és a leltározási és leltáíkészítési
szabályzatban meghatározott előírásokat betattani kötelesek. A költségTetési szervek a

jogszabályokban és az önkormányzat vagyontendeletében előírt módon az önkormányzat
tulajdonába.n lévő vagyont önáUóan használhatják és hasznosíthatJák.

8.7. A gazdasági szervezettel nem rendelkezó' költségvetési szerv egyes helyiségeinek
bétbeadását az Önkomiányzat Képviselő-testülete engedélyezheti, iüetve Jogosult a bérleti díj
mértékének meghatározására. Bétbeadási tevékenység végzésére kizárólag a fenti feltételek
dokumentált formában történt megtétele után van lehetoség. A helyiségbérietet a Dunavarsányi
Közös Önkotmányzari hivatal műszaki osztálya által rendelkezésre bocsátott bérled szerzódéssel,
és a helyiségbérletról kiáUitott számlával - melyet a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal
Gazdasági osztálya áUít ki- szükséges dokumentálni. A bétbeadási tevékenységélt az
mtézményvezető tattozÍk felelősséggel.

9. A belső kontrolltendszei és a belső ellenőizés

9. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője az általa vezetett
költségvetési szerv vonatkozásában köteles a beko kontroUtendszer keretében kialakítani,
működtetni és fejleszteni a kontroUkömyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a
konttolltevékenységeket, az informádó és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési
tendszert szükség szetint kérve az Onkormányzaú Hivatal közreműködését, segítségét.

A belso kontrollrendszer Idalakitásánál figyelembe keU venni a költségvetési szervek belső
kontroUiendszerérol és belsó ellenorzéséról szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait,
továbbá az áUamháztartásért felelős miniszter által közzétett ínódszertani útmutatókban leírtakat.

9.2. A gazdasági szervezettel nem rendeFkező költségvetési szervköltségvetési szerv vezetője a
költségvetési szeryek belso konü-ollrendszeréi'01 és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 1. meUékletében meghatározottakkal összhangban köteles ífásban éttékelni a
kialakított konü'oUrendszer minőségét, melyről a gazdaságí szervezettel rendelkező költségvetési
szervet is tájékoztatja a nyilatkozat megküldésével, legkésőbb a zárszámadás/beszámoló
képviselő-testület elé terJesztésének időpontjáig tekintettel arra, hogy a nyilatkozat a zátszáma.dási
rendelet előterjesztésének részét keÜ képeznie.

9. 3. A gazdasági szervezettel rendetkező költségvetési szerv, valaínint a gazdaságÍ szervezettel
nem rendelkezŐ költségvetési szerv belső eUenőrzését a gazdaságÍ szervezettel rendelkező
költségvetési szerwel megbízási jogviszonyban lévo (külsó szolgáltató) belsó eUenor végzi. Belső
ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső eüenőrzési tervben tneghatározottak
szerint keriil sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső eüenőrzési vezető által
jóváhagyott belső eUenőrzési kézkönyv tartaJmazza.

Hatálybalépés

Á megállapodás 2021. április.. ... napjáíól lép hatál^ba és a^ ebben foglaltakat e naptól ke^dve

A 2020. július 14-én megkötött megállapodás 2021. április.......... tolhatályát ves^fi.

202.



Porük-Cseres Eva

Intézményvezető
dl. Szilágyi Akos

Jegyző

Záradék:

A Dunavarsányi Közös Onkoi-mányzati Hivatal és a gazdaságÍ szerpezettel nem rendelkező
költségvetési szerv közötri munkamegosztási és felelősségváUalás rendjéről szóló megállapodást a
képviselő-testület a ............ számú határozatával hagyta jóvá.

Gergőné Varga Tünde
Polgármester
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2. számú melléklet

MUNKAMEGOSZTASI MEGALLAPODAS
a munkamegosztás és felelősségvállalás tendjéről

Atnely létcejött Dunavarsányi Közös Onkortnányzaü Hivatal (székhely: 2336. Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18. adószám: 15811095-2-13; PIR szám: 811097. ; KSH számjel: 15811095-
8411-325-13mint gazdasági szeivezettel rendelkező költségyetési szerv és a képviselo-
testület határozata alapján hozzáiendelt Weöres Sándor Ovoda Intézmény (székhely:2336.
Dunavaisány, Áipád utca 14. ; adószáffl: 16796191-2-13 PIR szám: 653486; KSH
számjel:167996191-8510-322-13) mint gazdasági szervezettel nem tendelkezó' költségvetési
szerv közötti munkamegosztásról, gazdálkodásía, felelősségváUalásra vonatkozóan.

A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától
szóló 368/2011. (XII.31.) Kotm. rendelet (továbbiakban: Avr.) 9. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott fethatalmazás alapján keriilt sor, figyelembe véve az Avl. 9. § (5) bekezdésében elóírt
szempontokat.

1. Az együttműködés általános szempontjai

1. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelíezó költségvetési szerv részére etlátja az Avr. 9. § (5a)
bekezdés alapján a költségvetés tervezése, az előitányzatok módosítása, átcsoportosításának és
felhasználásának (a továbbiakban egyűtt: gazdálkodás) végrehajtását, felelős a finanszuozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségyetési szerv
és a hozzá rendelt költségvetési szeryek működtetéséért, a használatában lévo vagyon
használatával, védelmével összefüggó feladatok teljesitéséétt.

1.2. a gazdasági szeryezettel nem rendelkező költségvetési szerv 1. 1. pontban meghatározott
feladatainak eUátására a képviselő-testület a Dunavatsányi Közös Onkomiányzati Hivatalt jelölte
ki.

1.2. A muakamegosztási megállapodás célja, liogy a munkamegosztás és felelősségraUalás
szakszerű rendjének szabályozása hatékony, szakszerű és takatékos mtézményi gazdálkodás
szervezeú feltételeit teremtse meg.

1.3. Az intézmény szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalasi, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelósséggel bír. A szakmai
alapfeladat ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik, továbbá
egyes admimsztratív, szeüemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység
nélkül - eüáthat.

1. 4. A munkamegosztási megáUapodás neffl sértheti a gazdasági szervezettel nem rendelkezo
költségvetési szerv szakmai döntéshozó szetepét.

1.5. Az Önkormányzat, a Dunavaisányi Közös Onkormányzati Hivatal és a kapcsolódó
költségvetési szervek önálló bankszámlával és házipénztárial rendelkeznek.

1. 6. A gazdátkodás során felmeriiló kiadásaikat és bevételeiket, saját nevükre szóló bizonylatok
alapJán a Dunavarsányi Közös Önkomiányzati Hivatal gazdasági osztálya kezeli.



1.7. Mmdazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeú és személyi feltételei a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél nincsenek meg, köteles a gazdasági
szervezettel rendetkező költségvetési szerv eÜátni.

1. 8. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági osztálya útján biztosítja a
szabályszerű, töl-vényes gazdálkodás feltételét.

1. 9. A gazdasági szervezettel fendelkező költségvetési szerv a gazdálkodás szabályzásához
iránymutatást ad a gazdasági szervezettel nem rendeücezó költségvetési szerv részéie, az erre
vonatkozó szabályzatai a gazdasági szetvezettel nem rendelkező költségyetési szervre ís
érvényesek.

1. 10. A 4. pontban foglaltakat a gazdaságÍ szervezettel rendelkező költségvetési szerv elsősorban
érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakoriásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba
épített belső eUenőrzési feladataÍnak ellátása során biztosítja.

2. Az együttműködés feladatai a gazdálkodás során

2. /. A ga^dálkodás s^abályo^asa

2. 1. 1. A gazdaságÍ szervezettel nem rendelkezo költségyetési szerv a gazdálkodás szabályait az
alábbi - önáUó - szabályzatokban rögzíü, melynek betartása kötelező:

a) Számlarend
b) Számviteli poütika
c) Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
d) Az eszközÖk és források értékelésének szabályzata
e) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
f) Pénzkezelési szabályzat
g) Gazdálkodási szabályzat
h) Bizonylaü szabályzat
i) Onköltségszámítási szabályzat

2. 1.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szei-v egyéb szabályzatait, melyet az
Ávr. 13. § (2) bekezdése tögzíti - a Közös HivataTlal egyeztetett módon szukséges kialakítani és
hatályba léptetni, kiadni.

2. 2. A.^ éves költségvetés terve^se, előirány^atokfeletíi rendelke^esijogosultság

2. 2. 1. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségyetési szerwel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés
teljesítését, és elemzéseket készít a kÖvetkező évi költségvetési javaslat összeállításához.

2.2.2. Az önkomiányzaü éves költségvetés összeáUításához a gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv költségvetési
szervek vezetőivel áttekiaü a következő évte vonatkozó feladatokat. A gazdaságí szervezettel
í-endelkező költségvetési szerv közli az irányító szerv konkrét tervezési követelmények
me&hatáirozására vonatkozó részletes előícásokat.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv információt szolgáltatnak
- az ellátottságra jeUemző naturális mutatószámok alakulásáról, áUami normatívák
igényléséhez/lem-ondásához szükséges mutatókról,
- az intézmény többéves kiliatású kötelezettségekíől.



2.2.3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerr segíti a gazdasági szervezettel nem
rendelkezo költségvetési szervek vezetői által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeiaek
tnegáUapitását, iUetve a feltétekendszerének a meghatározását.

2.2.4. A gazdasági szervezettel rendelkezó költségvetési szenr elokészíti a tárgyalást a
Dunavarsányi Közös Önkoanányzaú Hivatal gazdasági osztályvezetője és a gazdasági szervezettel
aem readelkező költségvetési szervek intézményyezetői között a költségvetési egyeztető
tátgyalásra oly módon, hogy a hatáskölében lévo informádókat ehhez rendelkezésre bocsátja. Az
egyeztetŐ tárgyalástól jegyzőkönyv felvétele szükséges.

2.2. 5. A Képviselo-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet alapján a gazdasági szervezettel
tendelkezó költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv
véglegesítik az éves költségvetési előitányzatokat.

2. 2. 6. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv költségvetését a
gazdasági szervezettel rendelkezó' költségyetési szerv késziti el, a gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szervek az Önkomiányzati költségyetésben külön-külön
elemi költségvetéssel rendelkeznek.

2.2. 7. A gazdasági szervezettel rendelkezó költségvetési szerv a költségvetési rendelet megalkotása
után intézményenként felvezeti az eloirányzat-nyilvántartásokat kormányzaü fuakció, adott
esetben szakfeladat, rovatonkénti bontásban és ezt a gazdasági szervezettel nem rendelkezo
költségvetési szei-v íendelkezésére bocsátja.

2. 2. 8. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv a képviselő-testület által a
költségvetési rendeletében az alapfeladatai eüátásához jóváhagyott személyi juttatások és az
azokhoz kapcsolódó járulékok, illetve egyéb közterhek eloilányzatain túknenóen rendelkezik a
dologi kiadások, ezen belül a készletbeszetzés felett. A további eloirányzatok felett a rendelkezési
jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeü meg.

2. 2. 9. A gazdasági szervezettel neffl rendelkező költségvetési szerv a számára a saját
költségvetésében meghatározott eloirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai
ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
gazdasági szervezettel rendelkezo költségyetési szerv költségyetésében a részére megáUapitott
előirányzatok takarékos feUiasználásáról.

2.2. 10. A gazdasági szervezettel nem rendetkezo költségvetési szerv vezetoje felelős a jóváhagyott
költségvetési eloirányzatok betai'tásáért, amely a jóváhagyott saját bevételi eloirányzatok
teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja
magában.

3. Az éves költségvetési eló'irányzatok megváltoztatása/módosítása

3. 1. Az előurányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási lendet az önkormányzat
költségvetési rendelete tartalmazza.

3.2. A gazdasági szervezettel neffl rendelkezo költségvetés szery elóirányzat-módosítási
hatásköriiket önáUóan gyakotolják. Az előirányzat megváltoztatásra vonatkozó szándékukat
írásban megküldik a gazdasági szervezettel rendelkezo költségvetési szerv gazdasági
osztályvezetoje és jegyzoje felé, megjelölve a kormányzati funkciót, rovatot valamint az Ft-ot.



3. 3. A gazdasági szervezettel nem lendelkező költségvetési szerv elómnyzat módosítási igényét a
Dunavatsányi Közös Onkormányzati Hivatal felé - az elso negyedév kivételével -negyedévente
10 -igjeLzi.

3. 4. A gazdasági szervezettel nem rendelkezó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott
elóuányzat-módositasról 5 napon belül köteles az önkonnányzat jegyzőjét tájékoztatni. Az
eloirányzat módosítást a gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségyetési szerv egyidejű
tájékoztatásával a Dunavarsányi Közös Onkormányzari Hivatal kezdeményezheti, melyben
megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevételi többlet, stb. ) és a kiadási eloilányzatot,
melyte a felhasználás történik.

3. 5. A költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegu fciadási
elóirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetík fel, csak a képviseló-testület döntését követően.

3. 6. A képviselo-testület által eliendelt előirányzat módositások költségvetésen törtéaó
átvezetéséért a kijelölt költségyetési szerv vezetoje által felhatalmazott dolgozó a felelős.

3. 7. Az elóitányzat módosítás nyilvántattását saját szelkesztésű nyilvántartás alkaknazásával a
kijelölt szerv gazdasági osztály vezeti, és a pénzügyi ügymtéző hatáskörébe tartozik.

4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

4. 1. A pénzgazdállrodás rendjét, a kötelezettségvállalás, az eUenjegyzés, az érvényesítés és az
utalványozás részletes szabályait a gazdasági szervezettel nem rendelkezó költségvetési szerv a
következők figyelembevételével teheti meg.

4.2. A kötelezettségváüalás és utalványozás jogkör a gazdasági szervezettel nem rendelkezó
költségvetési szerv vezetőjét (intézményvezető) irieti. meg. Az érvényesítés minden esetben a
gazdasági szerrezettel rendeUsező költségvetési szerv feladata. A kötelezettségváüalást minden
esetben meg keU előznie a pénzügyi eUenjeg5r2ésnek, ami a Dunavaísányi Közös Onkomiányzati
Hivatal gazdaságí vezetőjének feladata.
A kötelezettségváUalások rendjének részletes szabályait a gazdálkodási szabályzatnak megfelelóen
kell gyakorolni.

4.3. A kÖtelezettségvállalást követően gondoskodni kell aniiak nyüvántartásba vételéről. A
kötelezettségyáUalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásáia vonatkozó szabályokat a
4/2013. (1. 11.) Konn. rendelet 14. számú melléklete rögzíti.

A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást
az Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztályának ügyintézője yezeri az ASP integrált könyvviteli
programban. A kötelezettségváUalás nyüvántartó - nyüvántartás adatai alapján - haladéktaknul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt eloirányzat a kötelezettségvállalások
következtében teljes egészében lekötésre került.

4.4. A teljesítés igazolása:

4. 4. 1. A teljesült kötelezettségvállalás teljesítésigazolása a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv feladata. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a gazdálkodási szabályzat
rögzítÍ. A teljesítésigazolás módja:
- az ASP program által eloállított teljesítésigazolás dokumentum aláírásával.



4. 4. 2. Eszközvásárlás esetén a számlák egy másolaü példánya. a gazdasági szeryezettel nem
rendelkező költségvetési szervT nél tnarad.

4.4.3. Az érvényesítés, az utalványozás, a pénzügyi eUenjegyzés részletes rendjét, módját a
gazdálkodási szabályzat rögzíti, melynek rendetkezései kiterjednek a gazdasági szervezettel netn
rendelkező költségyetési szervre is.

4.4.4. A dologi megrendelések, beszerzések elvégzése előtt a gazdasági szer^ezettel neni
rendelkező költségvetési szerv beszerzési kérelmet keü, hogy kiállítsanak, amit a gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv a pénzügyi, likviditási pozíció függyényében
pénzügyüeg eUeajegyez. Minden számla befogadást meg keU előznie egy pénzügyüeg eüenjegyzett
beszerzési kételeínnek. A személyi jellegű kifizetésekce ez nem vonatkozik.

A kifizetés ellenjegyzését megtagadhatja, ha valamilyen szabálytalanságot észlel, vagy a fedezete
nem áll tendelkezésre, eítől azonban a gazdasági szervezettel nem rendelkezőt haladéktalanul
kÖteles értesíteiü.

4. 4. 5. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény által beszedett bevételekíől rovatos
bevételi nyilvántartást kell vezetni.

A gazdasági szeryezettel nem rendelkező szetv által
- nyújtott szolgáltatásoktól,
- teljesített értékesítésekről

nyugtát/számlát keü kibocsátani.

Az intézmény számláit ASP programmal, a DunavarsányÍ Közös Onkormányzati Hivatal
gazdasági osztályának ügyintézője állítja ki.

A kunenő számlák nyÍlvántartását vezető személynek a határidore Id nem egyenlített számlákról
tájékoztatni kell aga^daság- os^tályve'^etot, negyedémnként, a ne^edév utolsó hónapjának W. napjáig.

5. Pétukezelés

5. 1. A gazdasági szervezettel netn rendelkező költségyetési szerv székhelyén házipénztár neni
működik, kifizetéseinek teljesítése érdekében havonta elszámolásra vesz fel előleget a kiadás
konkrét jogcímeiliez kötpe.

Az elszámolásra felvett előlegből a következő Idfizetések teljesíthetőek (egyezően a költségvetési
rendelet vonatkozó előírásaival):

- postai szolgáltatás,
- kiküldetési költségek,
- kisösszegű beszerzési, szolgáltatási kiadások,
- reprezentációs kiadások.

Az elszámolásra felvett előleg részletes rendjét, módját a hatályos pénzkezelési szabályzat
tartalmazza.

5.2. A gazdaságÍ szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv külső pénzkezelési, pénzbeszedő
helyként működik, az arra vonatkozó szabályokat (pénzbeszedés jogcímei, bizonylatolása, a
beszedett készpénzzel való elszámolás, stb. ) a kÍjelölt szerv hatályos pénzkezelési szabályzat
rogzitl.



5.3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kiftzetést, a képviselő-testület
által a költségvetési rendeletben Jóváhagyott előirányzatok mértékéig teljesíthet.

6. Előirányzat felhasználás

6. 1. A gazdasági szervezettel nem rendetkező költségvetési szetv vezetője önálló munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkÖrt gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből keletkező bérmegtakarítást,
továbbá a hiányzások miatri bérmaradványt feUiasznáUiatják a Képviselő-testület egyetértésével. A
név szerinti, áüásonkénü nyilvántartásokat, jelenléü íveket, hiányzásjelentéseket, szabadság
nyüvántartásokat stb. az önálló béirgazdálkodási jogköréből eredően a gazdaságÍ szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv (intézmény) köteles vezetni. A személyi juttatások előirányzat
felhasználását szükség szerint (jutalom kifizetése, megbízási díjak kifizetése elótt), egyezteti a
gazdasági szeivezettel irendelkező költségvetési szetwel.

6.2. Az Onkormányzat képviselő-testülete által költségvetési rendelettel Jóváhagyott
létszámkerettel a gazdaságÍ szervezettel nem rendelkező költségvetési szervgazdálkodók önállóan
rendelkeznek.

6.3. A közatkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyÍntézés
(kinevezési okÍrat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló
lap elkészítése, aláírása), valamint az aláírt oldratok a Kmcstáí Megyei Igazgatóságához történő
továbbítása a kijelölt költségvetési szerv feladata.

7. Könywezetés és beszámoló-készitési kötelezettség teljesítése, infonnáció,
adatszolgáltatás rendje

7. /. Könyvve^etés

7. 1. 1. A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását,
továbbá a Kotm. rendeletben meghatározott nyilvántartások vezetését, a könywezetési és
beszámolási kötelezettség teljesítését a kijelölt költségvetési szerv végzi.

7. 1.2. A könywezetés a költségyetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben tötténik a 4/2013.
(1. 11.) Komi. rendelet (a továbbiakban: Ahsz.) előírásának megfelelően.

7. 1.3. A gazdasági szerpezettel rendelkezo költségvetési szetv teljes körűen - elkülönülten - vezeti
a gazdasági szervezettel nem rendetkező költségvetési szerv könywiteli nyüvántartásait, és vezeti
a könywiteli elszámolások ügyviteli rendjében meghatározott - és az Ahsz. -ben előírt -
részletező nyilvántaftásokat.

7. 1.4. A kijelölt költségyetési s'zetv a gazdasági szervezettel netn rendelkező költségvetési szerv
vezetője kéfésére bámiÍkor, de legalább havonta tájékoztatJa a2 intézményt érintő bevételi és
Idadási előirányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület költségvetést érintő döntéseiről,
tFttézkedéséről a jegyző azonnal tájékoztatást nyúJt.

7. 1.5. Á gazdasági szen^ezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kÖnyveléshez - a gazdaságÍ
szervezettel rendetkező kÖltségvetési szerv könywiteli elszámolások ügyviteli rendjében alakilag
és tartalmilag meghatározott formában - szolgáltatja a bizonylatokat.



7. 1. 6. A beszámolási és könywezetési kötelezettség teljesítéséhez a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv által szolgáltatott adatok, bizonylatok valódiságáért a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője felelős.

7. 1. 7. Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszáínolásához
szükséges adadapokat a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv szolgáltatja a
kijelölt költségvetési szerv felé. Az alapadatok összesítése után a kiJelölt költségvetési szerv
mformációt szolgáltat a Dunavarsányi Közös Onkormányzat Hivatal Gazdasági Osztálya részére.

7. 1.8. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv vagyoni és pénzügyi
helyzetével kapcsolatos könywezetési, nyüvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási
kötelezettség telJesítése a Dunavarsányi Közös Onkormányzat Hivatal Gazdasági Osztálya
feladata.

7. 1.9. Az intézmény kezelésében lévő tárgyi eszkÖzök analiükus nyilvántartását (200.000 Ft.
feletd) a Dunnavaísányi Közös Onkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozóJa vezeti az
ASP program KATI moduljában.

7. 1. 10. A kisértékű eszközök anaüükus nyÍlvántartását Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezeti az ASP progiram KATI moduljában.

7. 1. 11. Az intézmény kezelésében lévő egyéb vagyon analitikus nyilvántartását a Dunavarsányi
Közös Önkomiányzaü Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezeti az ÁSP progíam IVK
moduljában.

7. 1. 12. A kÖnywiteU méirleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel),
illetve a leltáffelvétel elvégzése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
feladata, melyhez a leltárfelvételi íveket, egyéb szükséges dokumentumokat a Dunavarsányi
Közös Onkormányzaü Hivatal GazdaságÍ Osztálya bocsátja rendelkezésre.

7. 1. 13. Az anaUükus nyilvántartások szerinti tárgyi eszközök és készletek leltárfelelose az
iatézményvezető, aki anyagí felelősséggel tartozik azok fellelhetősége, megóvása érdekében.
A leltárfelvétel pontos időpontját, felelőseit és helyszíneit az évenkénti leltározási
ütemterv/utasitás tartaknazza.

7. 1. 14. A selejtezési feladatokon belül a selejtezési javaslatok összeáUítása, valamint a selejtezési
jegyzőkÖnyv elkészítése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szer^ feladata,
melyhez a szükséges dokumentumokat a Dunavarsányi KÖzös Onkormányzatt Hivatal Gazdaságí
Osztálya bocsátja rendelkezésre. Á selejtezéssel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzése a
Dunavaírsányi Közös Onkomiányzati Hivatal Gazdasági Osztálya feladata.

7. 2. Informááóáramlás, adats^olgáttatás

7. 2. 1. A kijelölt költségvetési szerv és a gazdasági szenrezettel neín rendelke^ő költségvetési szefí^
vezetője az mformációáramlás zavattalan és az adatszolgáltatás valódiságának biztosítása
éídekében havonta személyes megbeszélést tatt.

7.2.2. A Idjelölt költségyetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező kÖltségvetési s'zetv
felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
- költségvetési terv összeáUításához az intézményi igény benyúJtása: tárgyév január 10. -ig



- a költségyetési előirányzatok módosítására vonatkozó igények benyújtása: negyedév utolsó
hónap 10-ig.

7. 2. 3. A gazdaságÍ szervezettel nem rendetkező költségvetési szerv a kijelölt költségvetési szerv
vezetője felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
- általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához: tárgyév
utánjanuár 15-ig,
- kötelezettségvállalások (szerződéskötések) bejelentése a nyilvántartásba vételÍ kÖtelezettség
miatt:5 napon belül.

A szolgáltatott adatok valódiságáétt az intéztnén^^vezető felelos.

7. 4, A.dó'^as

7.4. 1. A gazdasági szerrezettel nem rendelkező költség\retési szerv önálló adóalanyként saját
adószámmal rendelkezik.

7. 4. 2.A Dunavarsányi Közös Onkomiányzaü Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv" tészére a havi, negyedéves és éves bevallásokat elkészíti és továbbítJa a NAV
felé.

7. 4. 3. A bevallások készítéséhez az mtézmény(ek)nek a Dunavarsányi KÖzÖs Onkormányzaü
Hivatal részére adatszolgáltatási kötelezettsége van.

8. Működtetés, tárgyi eszköz karbantartás, felújítás, beruházás, vagyonkezelés

8. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kaíbantartási, kisjavítási,
érintés- és viUáínvédelmi, stb. felülvizsgálati igéiiy felmérése és a munka megrendelése a
költségyetési mtézraényyezető feladata.

8.2. A gazdasági szervezettel nem tendelkezo költségyetési szerv bemházási, felújítási
tevékenységet csak a munkatnegosztási megáüapodásban irögzítettek szerint a képviselő - testület
által a költségvetési rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet.
Amennyiben a beruházás, felújítás fottása pályázati pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a
képviselő-testület jóváhagyása a feüiasználásra.

8.3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségyetési szerv a közbeszerzési értékhatárokat elérő
vagy meghaladó bemházások, felújítások lebonyolítása során az önkomiányzat közbeszerzési
eljárásokról szóló szabályzatában eloírtak figyelembe vételével kezdeínényezi /vagy/ jelzi a
szükséges közbeszerzési eljáfás lefolytatását. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kiemelt
figyehnet keü fordítani a közbeszerzésekkel kapcsolatos dÖntési hatáskörökre.

8.4. A felújítások és az építési Jellegű bemházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának
folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő átvétele a Dunavarsányi
KözÖs Onkoirmányzaü hivatal műszaki osztályának a feladata.

8.5. Á Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal és az intézmény külön- külön felelnek az
általuk vezetett mtézmény rendelkezésére bocsátott Önkormányzati vagyon rendeltetésszerű
használatáért és állagának megőrzéséért.



8.6. Az öakoimányzat vagyongazdálkodásáról szóló 2/2019. (II.01.) számú rendeletében, továbbá
a felesleges vagyontárgyak selejtezésrŐl szóló szabályzatban és a leltározási és leltárkészítési
szabályzatban meghatátozott előírásokat betartani kötelesek. A költségvetési szervek a
jogszabályokban és az önkorfflányzat vagyonrendeletében előírt módon az önkormányzat
tulajdonában lévő vagyont önállóan hasznáüiatják és hasznosíthatják.

8. 7. A gazdasági szetvezettel nem rendelkező költségvetési szerv egyes helyiségeinek
bérbeadását az Onkormányzat Képviselo-testülete engedélyezheü, illetve jogosult a bédeti díj
mértékének meghatározására. Bérbeadási tevékenység végzésére kizárólag a fenti feltételek
dokumentált foimában történt megtétele után van lehetóség. A helyiségbérletet a Dunavarsányi
Közös Önkormányzaü hivatal műszald osztálya által rendellcezésre bocsátott bérletí szerzódéssel,
és a helyiségbérletről kiáUított szátnlával - melyet a Dunavarsányi Közös Onkormányzad Hivatal
Gazdasági osztálya állit ki- szükséges dokumentáku. A bérbeadási tevékenységétt az
intézményvezető tartozik felelősséggel.

9. A belső kontrollrendszet és a belső ellenőrzés

9. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője az általa vezetett
költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontroUrendszer keretében kialakítani,
működtetni és fejleszteni a kontroUkömyezetet, a kockázatkezelési lendszert, a
konttoUtevékenységeket, az infoirmáció és kommunikációs tendszert, továbbá a nyomon kÖvetési
rendszert szükség szerint kérve az Onkoanányzati Hivatal közreműködését, segítségét.

A belső kontroUrendszet kialakításánál figyelembe keU venni a költségvetési szervek belső
konteollrendszeréról és belső ellenőrzéséról szóló 370/2011. (XII.31.) Konn. tendelet elouásait,
továbbá az áUamháztartásétt felelos miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leíttakat.

9. 2. A gazdasági szerrezettel nem rendelkező költségvetési szervköltségvetési szenr vezetoje a
költségvetési szervek belső konü'oUtendszeréről és belso eUenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékekd a
kialakított kontroUrendszer minőségét, melyről a gazdasági szervezettel tendelkező költségyetési
szer^et is tájékoztatja a nyilatkozat megküldésével, legkésőbb a zárszámadás/beszámoló
képviselo-testület elé terjesztésének időponqáig tekintettel aira, hogy a nyilatkozat a zárszámadási
tendelet előterJesztésének részét keü képeznie.

9.3. A gazdasági szervezettel rendeLkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségyetési szerv belső ellenőtzését a gazdasági szeivezettel rendelkező
költségvetési szerwel megbízási jogviszonyban lévő (külső szolgáltató) belső eUenőr végzí. Belső
eUenorzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belso ellenőrzési tervben meghatározottak
szeiint keriil sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenorzési vezetó által
jóváhagyott belső eUenőrzési kézkönyv tartaknazza,

Hatálybalépés

A. megállapodás 2021'. április..... napjáíól lép hatál^ba és a^ ebben foglaltakat e naptól ke^dve kell alkalma^i.

Á 2Ö20.julius 14-én megkötött megállapodás 2021. április......... - től hatál^át ves^ti.
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Kazatsay Szilvia
Intézményvezető

dr. Szilágyi Akos
Jegyző

Zátadék:

A Dunavaísányi Közös Onkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv közötti munkamegosztási és felelősségváüalás rendjéről szóló megáUapodást a
képviselo-testület a ............ számú határozatával hagyta jóvá.

Getgőné Varga Tünde
Polgátmester
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