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Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési szervek 
gazdálkodási feladatai ellátására vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodás felülvizsgálata 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
  Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 9.§ 
(5a) bekezdése alapján, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek és a 
feladatellátásra kijelölt költségvetési szerveknek a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére 
vonatkozó megállapodását az irányító szerv hagyja jóvá.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek- a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban „Hivatal”) kivételével- gazdasági szervezettel nem 
rendelkeznek. Az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 
(továbbiakban: Intézmények) vonatkozásában a Hivatal útján biztosított a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok jogszabályban foglaltak szerinti ellátása.  Az 
Ávr. rendelkezései alapján a gazdasági szervezet 
 a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 
felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és 
 b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában 
lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység. 
  
  A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a fenti feladatok közül melyik 
feladatot melyik költségvetési szerv látja el.   
A megállapodás éves felülvizsgálata lezajlott az érintett Intézményvezetőkkel egyeztetve, mely 
felülvizsgálat alapján a munkafolyamatok gyakorlatban már kialakult és szabályozott rendjére 
tekintettel, érdemi változtatást a felek hatályos megállapodása nem igényel. 
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) ,,A Pest megyei önkormányzati intézmények 
ellenőrzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának 
monitoring típusú ellenőrzése-459 intézmény" című ellenőrzés keretében elvégezte a Kistarcsa 
Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) fenntartásában lévő Kistarcsai Gesztenyés 
Óvodára, Kistarcsai Tipegő Bölcsődére, Alapszolgáltatási Központra (továbbiakban Intézmények) 
is vonatkozó ellenőrzését. 

 



Az ÁSZ iránymutatása szerint az Intézmények és Hivatal egyes korábbi gyakorlatán változtatni 
szükséges a felelősségi és hatásköri kockázatok felszámolása, minimalizálása érdekében. Előbbi 
érdekében a napjainkig a gazdasági szervezettel rendelkező Hivatal és az Intézmények közös 
szabályzatai helyett, az intézményvezető(k) önálló (Intézményvezető által kiadott) 
szabályozásban rögzítik a legfontosabb gazdálkodási területeken általuk alkalmazandó belső 
eljárásrendet, szabályozókat. Ezen szabályzatok azonban tartalmukban változatlanul 
azonosak a Hivatalra/Önkormányzatra vonatkozó szabályzatokkal, tekintettel arra, hogy a 
gazdasági szervezeti feladatokat ugyanaz a Hivatal látja el, annak pénzügyi irodáján keresztül. 
 
Fentiekre hivatkozva, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt megállapodás tervezet 
szíveskedjen jóváhagyni! 
 
Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete, felülvizsgálatot követően jóváhagyja a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek közötti, a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjéről szóló, előterjesztéshez mellékelt megállapodást.  
 
Határidő: megállapodás aláírása tekintetében azonnal, ill. végrehajtás tekintetében 
folyamatos 
Felelős: dr. Gotthard Gábor jegyző 
 
 
 
Kistarcsa, 2022. március 17. 
 
 
 

dr. Gotthard Gábor 
jegyző 


