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Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési szervek 

gazdasági feladatai ellátására vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről szóló megállapodás 

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 kivételével- gazdasági szervezettel nem rendelkeznek. Az 
önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (továbbiakban: 
Intézmények) vonatkozásában a Kistarcsai Polgármesteri 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.  Egy feladatra csak egy költségvetési szerv 
jelölhető ki. Tartalmi változtatás a hatályos szerződéshez képest az alábbi részfeladatokra, 
adatokra vonatkozóan került rögzítésre, mely változások a megállapodás tervezet szövegében 
dőlt betűvel kerültek megjelenítésre: 

� A gyermekétkeztetés térítési díjának beszedésével  összefüggő változások rendezése-
2016. szeptember 1-jétől térítési díjakat nem a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, hanem az 
Önkormányzat szedi be, így az ezzel összefüggő hivatkozások megfelelően 
átvezetésre, törlésre kerültek; 

� A közfeladatot ellátó szervek számára előírt, a közérdekű adatokra vonatkozó 
tájékoztatási és közzétételi kötelezettségével összefüggő egységes eljárásrend 
rögzítése a Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzatának kötelező alkalmazásán 
keresztül.  

 

 

 



A napi munkafolyamatok kialakult rendjére vonatkozóan egyéb érdemi változtatást a felek 
megállapodása nem igényel. 
Fentiekre hivatkozva, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás tervezet szíveskedjen 
jóváhagyni! 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervek közötti  munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez 
mellékelt megállapodást.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2017. március 16. 
 
 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 



 
MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELEL ŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉR ŐL 

SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött az önállóan működő és gazdálkodó Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. és a Kistarcsa Város 
Önkormányzat fenntartásában lévő 

• Kistarcsai Gesztenyés  Óvoda ( 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.), 
• Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (2143 Kistarcsa, 

Szabadság út 48.), 
• Alapszolgáltatási Központ (2143 Kistarcsa, Batthyány út 2/a), 

 (továbbiakban együtt: költségvetési szerv) között, az államháztartási törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben előírt kötelezettség alapján. 
 

I.  
AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 
1. Az együttműködés célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás szervezeti 

feltételeinek megteremtése, mely célokat a Polgármesteri Hivatal elsősorban érvényesítési, 
ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba épített 
belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosít. 

 
2. Az együttműködés nem csorbíthatja a költségvetési szerv szakmai, döntésjogi rendszerét, 

önálló gazdálkodását, önálló jogi felelősségét. 
 
3. A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szerv II. pontban meghatározott pénzügyi-

gazdasági és munkaügyi feladatait látja el. 
 
4. A Polgármesteri Hivatal a gazdasági szervezetén (továbbiakban pénzügyi iroda) keresztül 

biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 
 
5. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kölcsönösen egymás rendelkezésére 

bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik jogszerű és 
hatékony ellátásához szükségesek. 

 
6. Polgármesteri Hivatal teljes körűen felel abban a tekintetben, hogy a költségvetési szervek 

valódi gazdasági eseményeinek megfelelően kerüljön a főkönyvi könyvelés kialakításra, 
valamint a főkönyvi szintű könyvvezetés célszerűségéért, szabályszerűségéért, a számszaki 
egyezőségekért a jogszabályok, valamint az Képviselő-testület– mint irányító szerv- által 
meghatározott alapelvek érvényesítéséért. 

 
7. A költségvetési szerv vezetője (továbbiakban az Intézményvezető), a  II. pontban rögzített 

pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(eket) köteles kijelölni. 
 
8. A felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során a mindenkor hatályos 

joganyag és a hozzá kapcsolódó rendelkezések alapján járnak el, magában foglalva 
különösen: 

•  a tárgyévi Magyarország központi  költségvetéséről szóló  törvény, 
•  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
• a számvitelről szóló  2000. évi C. törvény, 



• az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet,  
• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 
• a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggő egyéb központi vagy helyi 

jogszabályok és rendelkezések, továbbá a költségvetési szervekre vonatkozó helyi 
szabályzatok, 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény. 

 
9. Az önkormányzati szinten egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében a 

költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közös számviteli politikát, számlarendet 
alkalmaznak, valamint egyeztetés alapján közösen alakítják ki és kötelezően alkalmazzák a 
pénzügyi- gazdálkodási feladatait szabályzó 

• Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési szabályzatot, 
• Közbeszerzési Szabályzatot, 
• Beszerzési szabályzatot,  
• Eszközök és források leltározási és leltárkészítési rendjét, 
• Eszközök és források értékelési szabályzatát, 
• Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, 
• Pénzkezelési szabályzatát, 
• Önköltség számítási szabályzatát, 
• Bizonylati rend és bizonylat albumról szóló szabályzatát, 
• Belső ellenőrzési kézikönyvét, 
• Ellenőrzési nyomvonalát. 
 

 
II.  

AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉS TERÜLETEI,  
FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN 

 
1. Az éves költségvetés tervezése 

 
1.1. Évenként, a tárgyévi költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően, a 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője és a költségvetési szerv vezetője (illetve 
gazdasági feladatokat ellátó munkatársa) részvételével megtartott szakmai egyeztetést 
követően, a Polgármesteri Hivatal előkészíti a költségvetési szervre vonatkozó 
költségvetési tervezési táblázatokat. A tervezési táblák tartalmazzák a múlt évi várható 
teljesítés adatokat, az elemi költségvetésre vonatkozóan a jogszabályokban és a Magyar 
Államkincstár által közzétett mindenkori költségvetési útmutatóban kiadott 
részletezettségben. A pénzügyi irodavezető - a költségvetésről szóló rendelettervezet 
elkészítésére vonatkozó legfontosabb határidőket ütemezve- körlevélben értesíti az 
intézményvezetőket, egyúttal rendelkezésre bocsátja a tervezési táblákat. A körlevél 
tartalmazza az elemi költségvetések tervezéséhez szükséges legfontosabb információkat, a 
tárgyévi központi költségvetési törvénytervezet számát, és a Képviselő-testület által 
jóváhagyott koncepcionális tervezési irányelveket (amennyiben a testület hozott ilyen 
tartalmú határozatot), továbbá az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott 
költségvetési szerveket érintő döntéseket.   

 
1.2.  A mindenkori költségvetési törvény kihirdetését követően az abban foglaltak alapján, 

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője által megadott tartalmi és formai 



irányelvek szerint, a költségvetési szerv elkészíti az elemi költségvetési tervet, melyet a 
pénzügyi iroda kijelölt munkatársa számszaki szempontból ellenőriz. A költségvetési szerv 
vezetője által elkészített elemi költségvetési tervet a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
irodavezetője szakmai szempontok szerint (előző évi teljesítés adatokkal összevetve, 
jogszabály változásokat figyelembe véve stb.) ellenőrzi. 

 
1.3. A Polgármesteri Hivatal jegyzője által kezdeményezett egyeztető tárgyalásra a 

költségvetési szerv a megadott szempontok alapján összeállított, ellenőrzött, elemi 
költségvetéssel együtt, a felmerülő többlet igényt külön kimutatásban benyújtja. 

 
1.4. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője legkésőbb a költségvetési rendelet-

tervezet Képviselő-testület elé terjesztését megelőző 15. napig elkészíti az önkormányzat 
költségvetési rendelete tervezetét, amely elkülönítve tartalmazza az intézmények elemi 
költségvetését meghatározó kiemelt előirányzatokat. Az egyeztető tárgyaláson a 
költségvetési szerv vezetője (ha a költségvetési szerv a gazdasági feladatok ellátására 
ügyintézővel is rendelkezik, azzal együtt) vesz részt. 

 
1.5. Az egyeztető tárgyalás alapján a költségvetési szerv vezetője gondoskodik az 

esetleges módosítások átvezetéséről. Az egyeztető tárgyalások eredményéről jegyzőkönyv 
készül, mely tartalmazza a költségvetési szerv számára irányadó kiemelt előirányzatokat. A 
Képviselő-testület által jóváhagyott tárgyévi költségvetési rendelet költségvetési szervre 
vonatkozó keretösszegeire tekintettel, a költségvetési szerv vezetője a rendelet 
jóváhagyását követő 15 napon belül elkészíti a részletes elemi költségvetését és megküldi a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája részére. Az Intézmények elkészített elemi 
költségvetéseit a Polgármester hagyja jóvá, a pénzügyi irodavezető javaslatának 
figyelembe vételével. 

 
1.6. Elemi költségvetés magában foglalja a kiadási és bevételi előirányzatokat 

kormányzati funkciónként, rovatonkénti bontásban a külön jogszabályban illetve a Magyar 
Államkincstár által közzétett útmutatók szerinti részletezettségben. 

 
2. Előirányzatok felhasználása 
 
2.1. A tárgyévi költségvetésről szóló rendelettel a költségvetési szervekre megállapított 

kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül 
meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre 
jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani célonként 
3000 eFt összeg erejéig.  

 
2.2. A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan 

maga után az irányító szervtől kapott költségvetési támogatás, finanszírozás növekedését, 
ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is 
csökkenteni kell. 

 
2.3. A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési 

ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítására 
tekintettel. 

 
2.4. A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és 

felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett 



pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi működési bevételeinek (egységes 
rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a 
tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő 
összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások 
előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. Képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett. Az előbbiek szerint végrehajtott előirányzat-módosítás költségvetési 
többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A 
költségvetési szerv vezetője az e pont szerinti előirányzat módosítás során tartós, a 
költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. 

 
2.5. A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – 

illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a 
forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a 
Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik. 

 
2.6. A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzaton és/vagy 

rovatokon belüli módosítását a jelen megállapodás 1. számú mellékletében rögzített 
adatlapon kell dokumentálni. A saját hatáskörű előirányzat módosítást minden esetben a 
pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy aláírását követően vezethető át a számviteli 
nyilvántartásokon. 

 
2.7. Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetőjének kötelessége javasolni a költségvetési 

szerv kiemelt előirányzatainak felülvizsgálatát az alábbi esetekben: 
a) a költségvetési szerv az előírt kiemelt és részelőirányzatok keretein felül kíván 

gazdálkodni, kötelezettséget vállalni, 
b) a költségvetési szerv az előírt előirányzatok keretein belül előre nem látható, előre nem 

tervezhető okok miatt nem képes feladatait az előirányzatok szerint ellátni, 
c) a költségvetési szerv működési keretein belül olyan jelentős feladatváltozás, 

feladatelmaradás, szerkezeti változás keletkezik, amely jelentős mértékben kihat a 
költségvetési kiemelt előirányzatokra, 

d) a költségvetési szerv elemi költségvetése teljesítése analitikusan nem alátámasztható, 
az előirányzat-felhasználása azt nem támasztja alá. 

 
2.8.  A költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt és a szabad maradványát a 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája a beszámoló készítést megelőzően felülvizsgálja, 
a tárgyévet követően a Képviselő-testület, a zárszámadási rendeletével egyidejűleg 
tárgyalja és hagyja jóvá a költségvetési szerv által felhasználható szabad maradvány 
összegét. 

 
3. Felelősségvállalás 
 

3.1. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a költségvetési szerv vezetője 
gyakorolja. A kötelezettségvállalás során - az arra jogosult személy- intézkedést tesz 
jellemzően munka, szolgáltatás elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve teljesítés után a megállapodás 
szerinti ellenérték kifizetésre kerüljön. 

 
3.2. Az ellenjegyzésre jogosultaknak, az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 

hogy a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, valamint a 



kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó vizsgálat megtörtént. Ellenjegyzésre 
minden esetben a kötelezettségvállalást megelőzően kerülhet sor, pénzügyi ellenjegyzésre 
jogosult a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője és az általa írásban kijelölt 
személy. 

3.3. A teljesítés igazolása a kiadások elrendelése (utalványozása) előtt történik. Az adott 
gazdasági eseményt ellenőrizni kell, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt 
kötelezettségek teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését. Szakmai 
teljesítésigazolásra az Intézményvezető, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs 
jogosult. 

 
3.4. A teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a 

fedezet meglétét, és azt, hogy az alaki követelményeket betartották-e. Az érvényesítést a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője vagy az általa írásban meghatározott 
személy végzi.  

 
3.5. Utalványozásra a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott 

alkalmazott jogosult. 
 
3.6. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, valamint a teljesítés igazolás,  

érvényesítés feladatainak részletes eljárásrendjét polgármesteri és jegyzői együttes utasítás 
tartalmazza. 

 
4. Az ellenőrzési kötelezettség 
 
4.1. A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a folyamatba épített előzetes, 

utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról, annak hatékony működtetéséről, 
fejlesztéséről, valamint a Polgármesteri Hivatal közreműködésével köteles az ’ Ellenőrzési 
nyomvonal” elnevezésű belső szabályzatban megfogalmazott ellenőrzési feladatok 
ellátására. Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv tervezési-pénzügyi lebonyolítási 
és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal 
szemléltetett leírását is tartalmazza. 

 
4.2. A költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal közreműködésével köteles a 

kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 
rendszert működtetni, a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni 
azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a 
kockázatokat. 

 
4.3. A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének 

eljárásrendjét kialakítani. 
 
4.4. A költségvetési szervekre vonatkozóan az Önkormányzat nevében kötött szerződés 

alapján megbízott belső ellenőr vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes, utólagos 
és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való megfelelését, valamint a FEUVE rendszerek javítása, és 
továbbfejlesztése érdekében megállapításokat, ajánlásokat tesz, elemzéseket és 
értékeléseket készít, tekintettel a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési 
tervben meghatározottakra. 

 
5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 



 
5.1. A költségvetési szerv önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. E jogkörben 

kötelezettséget vállal, munkáltatói jogokat gyakorol, a költségvetési rendeletben 
jóváhagyott kiemelt előirányzatra tekintettel a rovatok között átcsoportosíthat.  

 
5.2. A költségvetési szerv nem rendszeres kifizetéseinek számfejtését az intézmény végzi. Az 

intézmény köteles a nem rendszeres kifizetések listáját a Magyar Államkincstárnak történő 
megküldésével egyidejűleg a pénzügyi iroda részére is eljuttatni.   

 
5.3. A költségvetési szerv a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott  

álláshely kerettel önállóan gazdálkodik. 
 
5.4. A költségvetési szerv tekintetében az Intézményvezető - vagy az általa megbízott 

alkalmazottja - látja el a munkaügyi-igazgatási feladatokat. A költségvetési szerv vezetője 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, a polgármester - 
mint munkáltató-, döntéseivel kapcsolatos dokumentumokat és kapcsolódó 
nyilvántartásokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője készíti/végzi. 

 
6. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
6.1. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája a költségvetési szerv esetében köteles 

gondoskodni az analitikus kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás 
vezetéséről, amelyekből megállapítható, tárgyévre és az elkövetkező évekre vonatkozóan 
az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány is. 
Az intézmények elemi költségvetésében rögzített, saját intézményi működési bevételekkel, 
ellátási díjakkal kapcsolatos követelések nyilvántartását az intézményvezető által kijelölt 
alkalmazott végzi, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője szakmai irányításával. 
Az e pontban meghatározott nyilvántartások vezetése az ASP gazdálkodási szakrendszer 
KASZPER programjának alkalmazásával biztosított. 

 
6.2. A Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetés jóváhagyását követően költségvetési 

szervenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartást. Kiemelt előirányzatonként, 
megszervezi a könyveléssel, költségvetéssel és egyéb pénzügyi elszámolásokkal 
kapcsolatos analitikus nyilvántartások év eleji újranyitását és azok további folyamatos 
vezetését. Az e pontban meghatározott nyilvántartások vezetése az ASP gazdálkodási 
szakrendszer KASZPER programjának alkalmazásával biztosított. 

 
6.3. A Polgármesteri Hivatal naprakészen vezeti a költségvetési szerv vonatkozásában a 

számviteli nyilvántartásokat, ellátja a könyvviteli feladatokat az ASP gazdálkodási 
szakrendszer KASZPER programjának alkalmazásával. 

 
6.4. A Polgármesteri Hivatal vezeti az értékben (is) nyilvántartott tárgyi eszközök analitikáját, 

az ASP gazdálkodási szakrendszer KATI programjának alkalmazásával. 
 
6.5. A kis értékű tárgyi eszközökre vonatkozó analitikus nyilvántartások vezetése a 2014. 

január 01-jét megelőzően beszerzett eszközök esetében a költségvetési szerv feladata, a 
vonatkozó papír alapú nyilvántartások szükséges módosításával. 2014. január 01-jét 
követően beszerzett kisértékű eszközök analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodája köteles folyamatosan vezetni az ASP gazdálkodási szakrendszer KATI 
programjában.  



6.6. A Polgármesteri Hivatal - a költségvetési szervvel közösen végrehajtott leltározást 
követően- elkészíti a leltárértékelést, kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges 
készletek közötti eltérésekről. 

 
6.7. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa a költségvetési szervvel együtt elvégzi az 

év végi leltárfelvitelt, közreműködik a leltárak összesítésében. 
 
6.8. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Polgármesteri 

Hivatal vonatkozó belső szabályzata alapján történik, ennek figyelembevételével a 
költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal közösen előkészíti és végrehajtja az 
esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírásszerű bizonylatolásáról. 

 
6.9. A pénzügyi iroda végzi a Magyar Államkincstár útján a feladatmutató alapján 

megállapított állami hozzájárulások és állami támogatások előirányzatának igénylését, a 
lemondást illetve a pótlólagos igénybenyújtást, az Intézményvezetők adatszolgáltatása 
alapján. Az állami támogatás igényelt feladatmutatóinak alakulását a költségvetési 
szerv(ek) által vezetett nyilvántartások rögzítik. A nyilvántartások adattartalmáért az 
Intézményvezető felelős.  

 
6.10. A Polgármesteri Hivatal köteles a költségvetési szervek részére a szakmai jelentési 

kötelezettségük teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat haladéktalanul 
átadni. 

 
6.11. A költségvetési szerv az általa készített és benyújtott pályázatokból, támogatási 

igénylésekből köteles annak benyújtással egyidejűleg egy példányt a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodája részére benyújtani.  

 
6.12. A költségvetési szerv önállóan csak bevétel beszedésére jogosult a vonatkozó 

Pénzkezelési szabályzatban meghatározott részletes eljárásrendben. A beszedett 
bevételekből az Intézmény kiadást nem teljesíthet. 

 A Pénzkezelési szabályzatban rögzített esetekben és jogcímeken a költségvetési szervek 
szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatok, számla- és, nyugtatömbök 
alkalmazásával jogosultak és kötelesek pénzbeszedésre és számla-, vagy nyugta- 
kibocsátásra. Amennyiben a teljesítés jellegéből adódóan a pénzbeszedés készpénzben 
történik , úgy a költségvetési szerv köteles a készpénzben beszedett díjaknak a következő 
banki napon történő befizetésére a szerv bankszámlájára, vagy az intézmény Polgármesteri 
Hivatalban kezelt házipénztárába, a számla/nyugta másodpéldányának könyvelés részére 
történő átadásával egyidejűleg. A költségvetési szervek által nem készpénzben beszedett 
ellátási díjak, bérleti díjak esetében a számla szerinti követelések pénzügyi teljesítését a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája havonta rögzíti. A pénzügyi iroda a  tárgyhavi 
pénzforgalmi adatok feldolgozását követően- legkésőbb hónapot követő 20-ig- értesíti a 
költségvetési szerv vezetőjét a fennálló kintlévőségekről az ASP KASZPER programból 
előállított hátralékos listával. A rendezetlen vevőkövetelések beszedése a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi irodája fizetési felszólítás kibocsátásával intézkedik a tartozás beszedése 
iránt. 

 A számlázott és beszedett térítési díjak és egyéb intézményi bevételek esetében a számla 
második példányát a költségvetési szerv őrzi, a számlaösszesítőt átadja a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi ügyintézőjének. Minden más esetben a Polgármesteri Hivatal végzi a 
számlázási tevékenységet és a kimenő számlákról nyilvántartást vezet az ASP 
gazdálkodási szakrendszer KASZPER programjából előállított analitika szerint.  



 
6.13. Az intézmények a költségvetésben engedélyezett létszámukról kötelesek, olyan létszám- 

és bérnyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a személyi juttatás előirányzatából 
származó tartós kötelezettség, illetve az átmeneti megtakarítás. 

 
6.14. A pénzügyi iroda feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 
 
7. A pénzkezelés, pénzellátás, számlázás rendje 
 
7.1. A költségvetési szerv felméri pénzeszköz szükségletét és a tervezett igénybe vételt 

megelőző 2 munkanappal előre jelzi pénzigényét a pénzügyi iroda pénztárosi feladatait 
ellátó munkavállalója felé. A költségvetési szervek önálló bankszámlával és ahhoz 
kapcsolódóan önálló házi pénztárral rendelkeznek. A pénztárosi feladatokat és a házi pénztár 
kezelésével kapcsolatos valamennyi feladatot a Polgármesteri Hivatal által, pénztárosi 
munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő végzi. A pénzkezelésre vonatkozó részletes 
eljárásrendet, szabályokat a polgármesteri és jegyzői együttes utasításba foglalt Pénzkezelési 
szabályzat rögzíti, mind az Polgármesteri Hivatal mind pedig a költségvetési szervek 
vonatkozásában.  

 
7.2. A Polgármesteri Hivatal végzi a költségvetési szervek, mint önálló bankszámla 

tulajdonosok számlái terhére indítandó tranzakciók lebonyolítását, a Pénzkezelési 
szabályzatban meghatározottak szerint. A munkamegosztás ezen formája nem jelenti a 
kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási jogkör korlátozását, azt 
minden esetben az Intézményvezető vagy általa meghatalmazott személy jogosult 
gyakorolni .  

 
8. Beszámolási kötelezettség 
 
8.1. A költségvetési szervek tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, és havonta időközi 

költségvetési jelentés (pénzforgalmi jelentés) készítésére kötelezettek. Ezen jelentéseket a 
4/2013.(I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott időpontig kell a Magyar Államkincstár 
illetékes Területi Igazgatóságához megküldeni. A jogszabály által meghatározott 
határidőben és tartalommal a beszámolási feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
irodája teljesíti. A beszámoláshoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal által a költségvetési 
szervtől kért adatszolgáltatásokat az Intézményvezető felelőssége határidőben teljesíteni. 

 
8.2. A költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályok alapján éves beszámoló készítésére 

kötelezettek. A beszámoló összeállítása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája feladata. A 
beszámolóval összefüggésben a költségvetési szerv intézményvezetője köteles saját 
szöveges indoklását a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb a zárszámadási rendelet tervezet 
képviselő-testület elé terjesztését megelőző 30 nappal korábban eljuttatni. A jogszabályban 
foglalt beszámolási, adatszolgáltatási határidőkre a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
irodavezetője köteles minden esetben időben felhívni az Intézményvezetők figyelmét. A 
zárszámadási rendelet tervezethez kapcsolódóan szöveges indokolásában kell azokat a 
tényezőket ismertetni, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok 
tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek 
a költségvetési szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak. 

 
8.3. A költségvetési szervek által ellátott feladatok tekintetében az Önkormányzatot megillető 

állami támogatások igénylését, a feladatmutatók változásából adódó esetleges lemondásokat 



a Polgármesteri Hivatal továbbítja a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatósága 
felé. Az Önkormányzat által ellátandó feladatokhoz biztosított állami támogatások 
igénylése/lemondása jogszabályban meghatározott határidejére a pénzügyi irodavezetője 
minden esetben köteles felhívni az Intézményvezetők figyelmét, illetve a költségvetési szerv 
rendelkezésére bocsátani az adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványokat. Az 
intézmények által szolgáltatott adatok vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal –a pénzügyi 
irodavezető által- az alábbi ellenőrzéséket köteles elvégezni:  

• a rendelkezésére álló oktatási statisztikai adatok összevetése az intézményi 
adatszolgáltatással,  

• számszaki ellenőrzés elvégzése a rész és összesítő adatok vonatkozásában.  
 

Amennyiben az intézményi adatszolgáltatás jelentős összegű lemondás/pótlólagos igénylést 
tartalmaz valamely feladatmutató vonatkozásában, úgy az Intézményvezetőt minden esetben 
az adatok szöveges indokolásra kell felhívni.  

 
 

9. Információáramlás, információszolgáltatás 
 

9.1.  A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek közötti megállapodás alapja a 
megfelelő, teljes körű információáramlás, megvalósítása mindkét költségvetési szerv 
vezetőjének és munkatársainak kötelessége. 
9.2. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a Polgármesteri Hivatal és 
költségvetési szervek közötti kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában történik. 
 
9.3. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa – az első tárgynegyedév kivételével – 
minden tárgyhót követő 20. napig pénzforgalmi információt küld a költségvetési szervek 
vezetőinek az elemi költségvetésében meghatározott kiemelt előirányzatok és rovatok 
teljesítéséről. Az első negyedév vonatkozásában az előirányzat felhasználásról szóló 
információt a tárgyév április 20-ig kell az Intézményvezetők részére rendelkezésre bocsátani. 
 
9.4. A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal Jegyzője által kiadott, a közérdekű 
adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő 
adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló belső szabályzat rögzítettek szerint 
gondoskodnak a jogszabályban előírt közzétételi feladataik teljesítéséről. 

 
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási feladatok bonyolítása 
 
10.1. A költségvetési szervek által használt önkormányzati tulajdonú vagyon nyilvántartását a 

Polgármesteri Hivatal végzi. A nyilvántartott tárgyi eszközök vonatkozásában a pénzügyi 
iroda elszámolja a jogszabályban meghatározott értékcsökkenéseket, előkészíti, az 
intézménnyel közösen végrehajtja a leltározási tevékenységet. A leltározás eredményeként 
elvégzi a szükséges dokumentációk kiállítását.  

10.2. A költségvetési szerv által hasznosított/bérbeadott helyiségek vonatkozásában az 
Intézményvezető által rendelkezésre bocsátott szerződés szerint elvégzi a számlázási, 
feladatokat a nem egyszeri jellegű bérbeadásra vonatkozóan. A költségvetési szervnek a 
használatába adott vagyonnal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az önkormányzati 
vagyonról, és vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet rögzíti. 

 
10.3.A munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok költségvetési szervenkénti ellátásáról a 

költségvetési szervek önálló  szolgáltatási szerződések alapján gondoskodnak. 



 
10.4. A költségvetési szerv feladata a használatába adott vagyon állagának megőrzése, 

karbantartása, a Polgármesteri Hivatallal közös feladata az építési, beruházási, felújítási 
igények összeállítása.  

 
10.5. A költségvetési szerv gondoskodik a tárgyi eszközök beszerzésének - építési 

beruházások és építési jellegű felújítások kivételével- teljes lebonyolításáról, amennyiben 
az ehhez szükséges fedezet a szerv elemi költségvetésében biztosított. A beszerzésekre 
alkalmazza jelen megállapodás I. fejezet 9. pontjában  hivatkozott beszerzési szabályzat 
rendelkezéseit. 

 
10.6. A tárgyévi költségvetésben a költségvetési szervet érintő tervezett építési beruházások, 

felújítások koordinálását, ellenőrzését minden esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egysége a városüzemeltetési iroda látja el. 

 
10.7. A napi fenntartási, üzemeltetési,  karbantartási feladatokat a költségvetési szerv saját 

elemi költségvetésének terhére köteles biztosítani.  
 
 
 

Kistarcsa, 2017.  
 

 
 
 

       Ratimovszky Tiborné                          Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
                   Pálfi Kálmánné            Szilárdi László 
          Alapszolgáltatási Központ                                      Városi Művelődési, Sportközpont és 

                       vezetője                                                               Könyvtár vezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jóváhagyó záradék 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2017.(..) számú határozatával a 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyta, egyidejűleg az  68/2016. (III.30.) számú 
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szóló megállapodás hatályát veszti. 
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