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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/4904-2/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány és Kömyéke
Családsegíto- és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendo
munkamegosztási megállapodás elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik arról, hogy amennyiben a
költségvetési szerv átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányitó szerv az
államháztartás alrendszerében az önkonnányzati 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 iráiiyító szerv munkamegosztási
megállapodásban rögzíti a munkamegosztás és felelösségvállalás rendjét. Az elöterjesztés melléklete
tartalmazza a munkamegosztási megállapodást.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófávédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Dunavarsányi Közös
Onkormányzati Hivatal, ületve a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
között létrejövő, jelen határozat meghozatalat segítő előterjesztés mellékletét képező
Munkamegosztasi megállapodást jóváhagyom.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készitette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezetö

Dunavarsány, 2021. április 27.
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MUNKAMEGOSZTÁSI MEGALLAPODAS
a munkamegosztás és feleló'sségvállalás rendjéról

Amely létrejött DunavatsányÍ Közös Onkormányzaü Hivatal (székhely: 2336. Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18. adószám: 15811095-2-13; PIR szám: 811097. ; KSH számjel: 15811095-
8411-325-13nunt gazdasági szeivezettel rendelkező költségvetési szerv és a Társulási
Megállapodás alapján hozzárendelt Dunavarsány és Kömyéke Család- és Gyennekjóléü Szolgálat
(székhely:2336. Dunavaisány, Arpád utca 13. ; adószám: 16798733-2-13 PIR szám: 653518; KSH
számjel:16798722-8899-322-13) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv" közötü munkamegosztásról, gazdálkodásra, felelősségváUalásra vonatkozóan.

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

1. Az együttmüködés általános szempontjai

1. 1. A gazdasági szetyezettel nem rendelkező költségvetési szei-v részére eUátja az Avr. 9. § (5a)
bekezdés alapján a költségvetés tervezése, az előicányzatok módosítása, átcsoportosításának és
feüiasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtását, felelős a finanszííozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségyetési szetv
és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévo vagyon
használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.

1.2. a gazdaságí szerpezettel nem tendelkezó költségvetési szerv 1. 1. pontban meghatározott
feladatainak eüátására a képviselő-testület a DunavarsányÍ Közös Onkormányzati Hivatalt jelölte
ki.

1.3. A munkamegosztási megáUapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelősségváUalás
szakszerű rendjének szabályozása hatékony, szakszetű és takafékos Íntézményi gazdálkodás
szetvezeti feltételeit teremtse meg.

1.4. Az intézmény szakmai célú költségvetési ketetekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségváüalási, teljesítésigazolasi, utalványozási joggal és felelősséggel bít. A szakmai
alapfeladat eUátásához szükséges szakmai szervezeú egységgel (egységekkel) rendelkezÍk, továbbá
egyes adminiszttatív, szeUemi táfflogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeü egység
nélkül - elláthat.

1.5. A munkamegosztási megáüapodás nem sértheü a gazdasági szervezettel nem rendetkező
költségvetési szerv szakmai döntéshozó szerepét.

1. 6. Az Önkormányzat, a Dunavarsányi Közös OnkonnányzatÍ Hivatal és a kapcsolódó
költségvetési szervek önáüó bankszámlával és házipénztárral tendeLkeznek.

1. 7. A gazdátkodás során felmerülo kÍadásaÍkat és bevételeiket, saját nevükre szóló bizonylatok
alapján a Dunavarsányi Közös Önkormányzaü Hivatal gazdasági osztálya kezeli.



1. 8. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeü és személyi feltételei a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerynél nincsenek tneg, köteles a gazdasági
szeivezettel rendelkező költségyetésÍ szerv eltátni.

1.9. A gazdasági szervezettel tendelkező költségyetési szerv gazdasági osztálya útján biztosítJa a
szabályszem, törvényes gazdálkodás feltételét.

1.10. A gazdaságÍ szervezettel rendelkező költségvetési szeiv a gazdálkodás szabályzásához
iránymutatást ad a gazdasági s2ervezettel nem rendelkező költségvetési szerv részére, az erre
vonatkozó szabályzatai a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre is
érvényesek.

1. 11. A 4. pontban foglaltakat a gazdasági szervezettel rendelkező költségyetési szerv elsosofban
érvényesítési, eUenjegyzési Jogkörének gyakorlásán keíesztül és más a gazdasági folyamatokba
épített belső eüenőrzési feladatamak eUátása során biztosíqa.

2. Az együttműködés feladatai a gazdálkodás során

2. ?. A ga^dálkodás s^abályo^ása

2. 1. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv a gazdálkodás szabályait az
alábbi - Önálló - szabályzatokban rögzíri, melynek betattása kötelező:

a) Számlarend
b) Számviteli politika
c) Az eszkÖzök és fotfások leltárkészítési és leltározási szabályzata
d) Az eszközÖk és foííások crtékelcsének szabályzata
e) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
f) Pénzkezelési szabályzat
g) Gazdálkodási szabályzat
h) Bizonylati szabályzat
i) Onköltségszámítási szabályzat

2. 1.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szery egyéb szabályzatait, melyet az
Ávr. 13. § (2) bekezdése rögzíd - a Közös Hivatallal egyeztetett módon szükséges kialakítani és
hatályba léptetni, kiadni.

2. 2. A.^ éves költségvetés terve^ese, előirány^atok feletti rendelke^esijogosultság

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

2.2.2. Az önkormányzati éves költségyetés összeáUításához a gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv" a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv költségvetési
szervek vezetőivel áttekmti a következő évre vonatkozó feladatokat. A gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv közü az irányító szerv konkfét tervezési követelmények
tneghatátozására vonatkozó részletes előításokat.
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv információt szolgáltatnak

- az eUátottságta JellemzŐ naturális mutatószámok alakuJásáról, állami notmatívák
igényléséhez/lemondásához szükséges mutatóktól,
- az intézmény többéves kihatású kötelezettségekről.



2.2.3. A gazdasági szervezettel lendetkező költségvetési szerv segíri a gazdasági szervezettel nem
rendeUcező költségvetési szervek vezetói által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek
megáUapítását, iUetve a feltételcendszerének a meghatározását.

2.2.4. A gazdasági szervezettel rendelkezo költségvetési szerv elókészítí a tárgyalást a
Dunavarsányi Közös Önkomiányzati Hivatal gazdasági osztályvezetoje és a gazdasági szervezettel
nem rendelkezo költségyetési szeryek ÍntézményvezetőÍ között a költségvetési egyeztető
tárgyalásra oly módon, hogy a hatáskötében lévó információkat ehhez rendelkezésre bocsáqa. Az
egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv felvétele szükséges.

2. 2. 5. A Képviseló-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet alapján a gazdasági szervezettel
tendelkezó költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
véglegesítLk az éves költségyetési előirányzatokat.

2. 2. 6. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv költségyetését a
gazdasági szervezettel rendelkező költségyetési szetv készíti el, a gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szervek az Onkomiányzati költségvetésben külön-külön
elemi költségvetéssel rendelkeznek.

2. 2. 7. A gazdasági szervezettel rendetkező költségvetési szetv a. költségvetési rendelet megalkotása
után intézményenként felvezeti az előuáayzat-nyilvántartásokat konnányzari fúnkció, adott
esetben szakfeladat, lovatonkénri bontásban és ezt a gazdasági szervezettel nem rendelkezó
költségvetési szerv rendelkezéséte bocsátja.

2. 2. 8. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerr a képviselő-testület által a
költségyetési rendelctcben az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott személyi juttatások és az
azokhoz kapcsolódó járulékok, iUetve egyéb közterhek előirányzatain túlmenően rendelkezik a
dologi kiadások, ezen belűl a készletbeszerzés felett. A további előirányzatok felett a rendelkezési
jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet Ílleti meg.

2.2. 9. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési sz&cv a. számáta a saját
költségyetésében meghatározott előuányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai
eUátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
gazdasági szer^ezettel rendelkező költségyetési szerv költségvetésében a részére megáüapított
előicányzatok takarékos feÜiasználásától.

2.2. 10. A gazdasági szervezettel nem rendetkező költségvetési szerr vezetője felelos a. jóváhagyott
költségretési előitányzatok betartásáétt, amely a jóváhagyott saját bevéteU elóirányzatok
teljesítésének kötelezettségét és a kiadási elóirányzatok fethasználásának jogosultságát foglalja
magában.

3. Az éves költségvetési előüányzatok megváltoztatása/módositása

3. 1. Az eloirányzatok módosításával kapcsolatos fflindenkori eljárási rendet az önkotmányzat
költségvetési fendelete tartalmazza.

3.2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetés szerv előirányzat-módosítási
hatáskörűket önállóan gyakorolják. Az elóitányzat megváltoztatásia vonatkozó szándékukat
ü-isban megküldik a gazdasági szervezettel rendelkezo költségvetési szerv gazdasági
osztályvezetője és jegyzője felé, megjelölve a kormányzaü funkciót, rovatot valamint az Ft-ot.



3.3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzat módosítási igényét a
Dunavaísányi Közös Onkormányzati Hivatal felé - az első negyedév kivételével -negyedévente
10-igjelzi.

3.4. A gazdaságÍ szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-ínódosításról 5 napon belül köteles az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni. Az
előttányzat módosítást a gazdasági szervezettel nem tendelkező költségvetési szerv egyÍdejű
táJékoztatásával a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal kezdeniényezheti, melyben
megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevéteü többlet, stb.) és a kiadási előirányzatot,
melyre a feüiasználás törtémk.

3.5. A költségvetési szervek a többletbevételuk terhéte, a feUiabnozási jeUegű kiadási
előirányzataÍka-t saját hatáskörben neffl emelheüJk fel, csak a Társulási-tanács döntését követően.

3. 6. A Társulási-tanács által elrendelt előu-ányzat módosítások költségyetésen történő
átvezetésééft a kijelölt költségvetési szer^ vezetője által felhatatmazott dolgozó a felelős.

3. 7. Az előirányzat módosítás nyilvántartását saját szerkesztésű nyÍlvántartás alkalmazásával a
kijelölt szerv gazdasági osztály vezeti, és a pénzügyi ügyintéző hatáskörébe tattozik.

4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

4. 1. A pénzgazdálkodás rendjét, a kötelezettségvállalás, a2 ellenjegyzés, az érvényesítés és az
utalványozás tészletes szabályait a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerv a
következők figyelembevételével teheü meg.

4.2. A kötelezettségvállalás és utalványozás jogkör a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv vezetőJét (intézményvezeto), ületve az általa meghatalmazott munkaváüalót
illeti meg. Az étvényesítés minden esetben a gazdasági szervezettel tendelkező költségvetési szer^
feladata. A kötelezettségvállalást minden esetben meg keU eloznie a pénzügyi ellenjegyzésnek, affli
a DunavarsányÍ Közös Onkonnányzad Hivatal gazdasági vezetőJének feladata.
A kötelezettségváUalások rendjének részletes szabályait a gazdálkodási szabályzatnak megfelelően
keü gyakorokti.

4. 3. A kötelezettségváUalást követően gondoskodni keU annak nyilvántartásba vételéről. A
kötelezettségvállalások, más fi^etési kötelezettségek nyÍlvántartására vonatkozó szabályokat a
4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet 14. számú melléklete rögzíü.

A köteIezettségváUaIások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen keU vezetni. A nyilvántartást
az Onkonnányzati Hivatal Gazdasági Osztályának ügyintézője vezeti az ASP integrált könyyviteü
programban. A kötelezettségváUalás nyilvántartó - nyilvántartás adatai alapján - haladéktalanul

köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások
következtében teljes egészében lekötésre keriilt.

4. 4. A teljesÍtés igazolása:

4. 4. 1. A teljesült kötelezettségváUalás teljesítésigazolása a gazdasági szervezettel nem tendelkező
költségvetési szerv feladata.. A telJesítésÍgazolásra jogosult személyeket a gazdálkodási szabályzat
rögzíü. A telJesítésigazolás módja:
- az ASP ptogram által előáUitott teljesítésigazolás dokumentum aláírásával.



4.4.2. Eszközrasáriás esetén a számlák egy másolati példánya a gazdasági szervezettel nem
rendelkezo költségvetési szermél marad.

4. 4. 3. Az érvényesités, az utalványozás, a pénzügyi eUenjegyzés részletes rendjét, módját a
gazdálkodási szabályzat rögzíti, melynek rendelkezései kiterjednek a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervie is.

4.4. 4. A dologi megrendelések, beszerzések elvégzése előtt a gazdasági szer^ezettel nem
rendelkező költségvetési szerv beszerzési kérelmet kelt, hogy kiáUítsanak, amit a gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv a pénzügyi, Ukviditási pozíció függyényében
pénzügyileg ellenjegyez. Minden számla befogadást meg kell elóznie egy pénzügyileg etlenjegyzett
beszerzési kérelemnek (megrendelőnek). A személyi jellegű kifizetésekre ez nem vonatkozik.

A kifizetés ellenjegyzését megtagadhatja, ha valamilyen szabálytalanságot észlel, vagy a fedezete
nem áU rendelkezésre, en-ól azonban a gazdasági szervezettel nem tendelkezőt haladéktalanul
köteles értesíteni.

4. 4. 5. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény által beszedett bevételekről rovatos
bevételi nyÍlvántartást keU vezetni.

A gazdasági szervezettel nem íendelkezó szerv által
- nyújtott szolgáltatásokról,
- teljesített értékesítésekről

nyugtát/számlát keU kibocsátani.

Az intézmény számláit ASP piogtammal, a Dunavarsányi Közös Onkormányzaü Hivatal

gazdasági osztályának ügyintézője áUítja kÍ.

A kimeno számlák nyilvántartását vezető személynek a határidőre ki nem egyenlített számlákiól
ta.^éko'zta. tni ke\[ a ^a^lasagí os^a/yve^eioí, ne^edévenként, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig.

5. Pénzkezelés

5. 1. A gazdasági szerrezettel nem rendelkező költségvetési szerv székhelyén házipénztár nem
ínűködik, kifizetéseinek teljesítése érdekében havonta elszámolásta vesz fel előleget a kiadás
konkrét jogcímeihez kötve.

Az elszámolásra felvett elolegból a következó kifizetések teljesíthetóek (egyezoen a költségvetési
rendelet vonatkozó előírásaival);

postai szolgáltatás,
- kiküldetési költségek,
- klsösszegű beszerzési, szolgáltatási kiadások,
- reprezentációs kÍadások.

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

5.2. A gazdasági szervezettel nem rendetkező költségyetési szerv külső pénzkezelési, pénzbeszedő
helyként működik, az aira vonatkozó szabályokat (pénzbeszedés jogcímei, bizonylatolása, a
beszedett készpénzzel való elszámolás, stb.) a kijelölt szerv hatályos pénzkezelési szabályzat
rogzlü.



5. 3. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv ktfizetést, a képviselo-testület
által a költségvetési rendeletben jóváhagyott elóirányzatok mértékéig teljesíthet.

6. Eló'irányzat felhasználás

6. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkezo költségvetési szerv vezetője önáUó munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Eanek keretében az álláscserékből keletkező bémiegtakarítást,
továbbá a hiányzások miatri béimaradványt feüiasználhatják a Képviseló-testület egyetértésével. A
név szerinti, áUásonkénü nyilvántartásokat, jelenléü íveket, hiányzásjelentéseket, szabadság
nyüvántartásokat stb. az önálló bérgazdálkodási jogköréből eredóen a gazdasági szervezettel nem
íendetkező költségvetési szerv (intézmény) köteles vezetni. A személyi juttatások elŐÍtányzat
felhasználását szükség szerint (jutalom kifizetése, megbizási díjak kifizetése elótt), egyezteti a
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerwel.

6.2. Az Önkormányzat képviselo-testülete által költségvetési rendelettel jóváhag^'ott
létszátTLkerettel a gazdaságí szetvezettel nem rendeLkező költségvetési szenrgazdálkodók önáUóan
rendelkeznek.

6.3. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés
(kinevezési okirat, átsotolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló
kp elkészítése, aláirása), valamint az aláílt okiratok a Kincstár Megyei Igazgatóságához történő
továbbítása a kijelölt költségvetési szerv feladata.

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

7. /. Könyvve^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 könyrvezetés a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben történik a 4/2013.
(1. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ahsz.) eloírásának megfeleloen.

7. 1. 3. AgazdaságiszervezetteliendeIkez6 költségyetési szerv teljes körűen - eUriilönűlten - vezeti
a gazdaságÍ szer^ezettel netn tendelkező költségvetési szerv könywiteli nyilvántaításait, és vezeü
a könywiteU elszámolások ügyviteli rendjében meghatározott - és az Ahsz. -ben előírt -
íészletező nyilvántartásokat.

7. 1.4. A kijelölt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem tendelkezó költségyetési szerv
vezetoje kéréséte bámiíkor, de legalább havonta tájékoztatja az intézményt érintő bevéteü és
kiadási előüányzatok felhasználásáról. A képviselő-testület költségvetést érintő döntéseilől,
intézkedésérol a jegyző azonnal tájékoztatást nyújt.

7. 1. 5. A gazdasági szervezettel nem rendetkező költségvetési szerv a könyveléshez - a gazdasági
szerrezettel rendelkező költségvetési szerv könywiteli elszámolások ügyviteH rendjében alakflag
és tartalmilag meghatáíozott formában - szolgáltatJa a bizonylatokat.



7. 1.6. A beszámolási és könywezetési kötelezettség telJesítéséhez a gazdasági szervezettel nem
rendeüsező költségvetési szerv által szolgáltatott adatok, bizonylatok valódiságáétt a gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője felelős.

7. 1.7. Az általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások elszámolásához
szükséges adatlapokat a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségyetési szerp szolgáltatja a
kijelölt költségvetési szerv felé. Az alapadatok összesítése után a kijelölt költségvetési szerv
informádót szolgáltat a Dunavarsányi Közös Onkoanányzat Hivatal Gazdasági Osztálya részére.

7. 1.8. A gazdasági szervezettel nem leadetkezó költségyetési szerv vagyom és pénzügyi
helyzetével kapcsolatos könywezetési, nyilvántattási, adatszolgáltatási és beszámolási
kötelezettség teljesítése a Dunavarsányi Közös Onkormányzat Hivatal Gazdasági Osztálya
feladata.

7. 1.9. Az intézmény kezelésében lévő tárgyi eszközök analiukus nyilvántartását (200.000 Ft.
feletü) a Dunnavarsányi KözÖs Onkonnányzati Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezeri az
ASP program KATI moduljában.

7. 1. 10. A kiséttékű eszközök analitíkus nyilvántartását Dunavarsányi Közös Oakormáayzati
Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezeri az ASP program KATI moduljában.

7. 1.11. Az intézmény kezelésében lévo egyéb vagyon analitikus nyilvántartását a Dunavarsányi
Közös Onkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya dolgozója vezetí az ASP program IVK
moduljában.

7. 1. 12. A könyrviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel),
Ílletve a leltárfelvétel elvégzése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
feladata, melyhez a leltátfelvéteU íveket, egyéb szükséges dokumentumokat a Dunavarsányi
KözÖs Onkomiányzaü Hivatal Gazdasági Osztálya bocsátja rendelkezéste.

7. 1.13. Az analitikus nyüvántartások szerinti tárgyi eszközök és készletek leltárfelelőse az
intézményvezető, aki anyagi felelősséggel tattozÍk azok feüelhetősége, megóvása érdekében.
A leltárfelvétel pontos időpontját, felelőseit és helyszineit az évenkénti leltározási
űtemtetv/utasitás tartalmazza.

7. 1. 14. A seleJtezési feladatokon belül a selejtezési Javaslatok összeáUítása, valamiat a seleJtezési
jegyzőkönyv elkészítése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladata,
melyhez a szükséges dokumentumokat a Dunavarsányi Közös Onkomiányzari Hivatal Gazdasági
Osztálya bocsátja rendelkezésíe. A selejtezéssel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzése a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya feladata.

7.2. Införmádóáramlás, adats^lgáltatás

7.2. 1. A kiJelölt költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési s'zerv
vezetője az információáraffllás zavartalan és az adatszolgáltatás valódiságának biztosítása
étdekében havonta személyes megbeszélést tart.

7.2.2. A kijelölt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szetv
felé a meghatározott időpontokban a következő a-datszolgáltatást köteles teljesíteni:
költségvetési terv összeáUításához az intézményi igény benyúJtása: táfgyév január 10.-ig



- a költségvetési előiíányzatok módosításáta vonatkozó igények benyújtása: negyedév utolsó
hónap 10-íg.

7.2.3. A gazdasági szervezettel nem leadelkező költségvetési szerv a kijelölt költségvetési szerv
vezetője felé a meghatározott idopontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
- általáaos működéshez és ágazaü feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához: tárgyév
utánjanuár 15-ig,
- kötelezettségváUalások (szerződéskötések) bejelentése a nyüvántartásba vételi kötelezettség
miatt:5 napon belűl.

A szolgáltatott adatok valódiságáétt az intézményrezetó felelós.

7. 4. Adó'ys

7. 4. 1. A gazdasági szervezettel nem rendelkezó költségyetési szerv önálló adóalanyként saját
adószámmal rendelkezik.

7.4.2.A Dunavarsányi Közös Onkormányzad Hivatal a gazdasági szervezettel nem lendelkező
kÖltségvetési szetv részére a havi, negyedéves és éves bevallásokat elkészíti és továbbítja a NAV
felé.

7.4.3. A bevaBások készítéséhez az intézmény(ek)nek a Dunavaisányi Közös Onkonnányzati
Hivatal részére adatszolgáltatási kötelezettsége van.

8. Működtetés, tárgyi eszköz karbantaitás, felújítás, bemházás, vagyonkezelés

8. 1. A gazdasági szerrezettel nem rendelkezo költségvetési szerv a karbantartási, kisjavítási,
érintés- és viUámvédekni, stb. felülvizsgálati Ígény felmérése és a tnunka megtendelése a
költségvetési intézményvezető feladata.

8.2. A gazdasági szervezettel nem fendelkező költségvetési szerv betuházási, felúJítási
tevékenységet csak a munkamegosztási megáUapodásban tögzítettek szerint a képviselő - testület
által a költségvetési tendeletben meghatátozott esetben és mértékben végezhet.
Amennyiben a bemházás, felújítás forrása pályázaü pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a
képviselő-testület jóváhagyása a felhasználásra.

8.3. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a közbeszerzési értékhatárokat elérő
vagy meghaladó beruházások, felújítások lebonyolítása során az önkormányzat közbeszerzési
eljárásokról szóló szabályzatában előírtak figyelembe vételével kezdetnényezi /vagy/ jelzi a
szükséges közbeszerzési eljátás lefolytatását. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kiemelt
figyelmet kell fofdítani a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntési hatáskörökre.

8.4. A felújítások és az építési jellegű bemházások előkészítése, a kivitelezés végíehajtásának
folyamatos eüenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő átvétele a Dunavarsányi
Közös Önkormányzaü hivatal műszaki osztályának a feladata.

8. 5. A Dunavarsányi Közös Onkomiányzati Hivatal és az intézmény külön- külön felekiek az
általuk vezetett iatézmény rendelkezéséte bocsátott önkormányzaü vagyon rendeltetésszerű
használatáért és áUagának megőrzéséétí.



8.6. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 2/2019. (II.01.) számú lendeletében, továbbá
a felesleges vagyontárgyak selejtezésről szóló szabályzatban és a leltározási és leltárkészítési
szabályza.tban n-ieghatározott előírásokat betartani kötelesek. A költségvetési szervek a
jogszabályokban és az önkormányzat vagyonrendeletében előítt módon az önkormányzat
tulajdonában lévő vagyont önáTlóan használhatják és hasznosíthatják.

8.7. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv egyes helyiségeinek
bérbeadását az Onkormányzat Képviselő-testülete engedélyezheú, ÍÜetve jogosult a bérieti díj
mértékének meghatározására. Bérbeadási tevékenység végzésére kizárólag a fenti feltételek
dokumentált fomiában töftént megtétele után van lehetőség. A helyiségbérletet a Dunavarsányi
Közös Onkormányzati hivatal műszald osztálya által rendelkezésre bocsátott bérleti szerződéssel,
és a helyiségbétletről kláUított számlával - melyet a Dunavarsányi Közös Onkormányzaü Hivatal
Gazdasági osztálya áUít ki- szükséges dokumentálm. A bérbeadási tevékenységért az
intézményvezető tartozik felelősséggel.

9. A belsó' konttolltendszer és a belső ellenőrzés

9. 1. A gazdaságÍ szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetőJe az általa vezetett
költségyetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrolltendszer keretében kialakítani,
működtetni és fejleszteni a konttoUkömyezetet, a kockázatkezelési rendszett, a
kontroUtevékenységeket, az Ínfomiáció és kommunikációs rendszett, továbbá a nyomon követési
rendszert szükség szerint kérve az Onkofmányzati Hivatal kÖzreműködését, segÍtségét.

A belső kontrollrendszeí kÍalakításánál figyelembe kell venni a költségyetési szervek belső
koatrolltendszerérol és belsó ellenőrzésélól szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet eloírásait,
továbbá az államháztartásért felelős minisztet által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

9.2. A gazdasági szervezettel nem tendeUkező költségyetési szervköltségyetési szerv vezetőJe a
költségyetési szervek belső kontroUrendszeréről és belső ellenőrzésétől szóló 370/2011. ^XII. 31.)
Konn. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal Összhangban köteles írásban értékelni a.
kialakított kontroUtendszer minőségét, tnelyről a gazdaságí szeryezettel rendelkező költségvetési
szervet is tájékoztatja a nyÍlatkozat megküldésével, legkésobb a zárszámadás/beszámoló
képviselő-testület elé terjesztésének időpontjáig tekÍntettel arra, hogy a nyilatkozat a zárszámadási
rendelet előterjesztésének részét kell képeznie.

9. 3. A gazdaságí szervezettel tendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel
iiem rendelkező költségvetési szerv belső ellenőtzését a gazdasági szervezettel rendelkező
költségyetési szerwel megbízási jogviszonyban lévő (külső szolgáltató) belső ellenőr végzi. Belső
eüenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső eUenőrzési tervben tneghatározottak
szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső eüenőrzési vezető által
jóváhagyott belso ellenőrzési kézkönyy tartalmazza.



Hatálybalépés

A. megállapodás 2021. április.. ... napjától lép hatályba és a^ ebben foglaltakat e naptól ke^dve

A 2019. december 12. -én megkötött megállapodás 2021. április......... - től hatá^át ves^ti.

Dunavarsány, 2021. április.

ym.

Solymosi Erika
Intézményvezető

dr. Szilágyi Akos
Jegyző

Záradék:

A Dunavarsányi Közös Onkomiányzaü Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv" közötti muiikamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megáüapodást a
képviselő-testület a ............. számú hatáíozatával hagyta jóvá.

Getgőné Varga Tünde
Polgármestet
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