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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában létrejött,  

gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 

 
Előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pü-i osztályvezető 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági 

szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 

főt nem éri el az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy 

az irányítószerv döntése alapján az irányítószerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel 

rendelkező más költségvetési szerv látja el. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezet a költségvetés 

tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának 

végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi, számviteli rend 

betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a 

használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért 

felelős szervezeti egység. 

 

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen feladatait a 

Polgármesteri Hivatal látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 

munkamegosztási megállapodásban kell szabályozni. Az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a 

munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. 

 

A korábban megkötött munkamegosztási megállapodások jóváhagyását követően számos 

jogszabályi változás következett be - valamint a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi 

Szolgáltatóval még nem került megkötésre megállapodás -, ezért időszerűvé vált ezen 

megállapodások felülvizsgálata és újraszabályozása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási 

és felelősségvállalási megállapodást hagyja jóvá és hatalmazza fel a polgármestert a 

megállapodások aláírására.  

 

Füzesgyarmat, 2017. március 6. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (III.30.) határozata 

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági 

szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen határozat 1., 2. és 3. 

mellékletében foglaltak szerint – a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 

fenntartásában működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti 

munkamegosztási megállapodást jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy a 

megállapodások aláírásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző, költségvetési szervek vezetői 

Határidő: azonnal 

 

 


