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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
- K-ép-rĺ.elő-testůilete számára

Tisztelt KépvÍselő-testĺilet!

Budapest Fővĺíros VIII. keriilet Jőzsefuárosi onkoľmá nyzat Képviselő testiile te a 205/20l l. GV'2l.)számű határozatálban dö,ĺtött.3ľ9l, l'osy-201|. máju',oi. nlp:a,ól a Józsefua.o.i c,ulĺdsegítő ésGyermel(jóléti Központ (továbbiakban ĺ'cscvr;, mint önáIlóan működő és gazdálkodó k<ĺltségvetésiszerv |źtja el az önkoľmányzat źůtal fenntartott ,,o,'iii)*"ä;l"'ó Szolgálai e_, uJo","n,árosi Egye-sített BöIcsődék öná|lóan működő köttsé8vetesí szervek ga,aasagi - vénzígyi f"í^a"a,t.A megállapo-dást a képviselő-testiilet a 2gg/2o|1. (VII:07.) sz. határoíata,a bug'Ąu id,a.
AzáI|amhálztartásrő| szý|9 ttiľvénľ végrehajtásárőt szóló 368/2ot|.(XII.31.) Korm. rendelet 10. $-banfog|altak szerint, ha a költségvetési sžerv nem rende|k ezik gazdasági szel,ĺezette|, az irányítő szervköteles az irányítása aIá taiozó gazdasátgi szeryezette| i",iĺ.lt",o, költségvetési szervet kijelölni,amely a gazdasági szervezettelnem ľende|k.ező költségvetési szerv tekintetében e||átjaajogszabálybanmeglatőrozott gazdát\kodási feladatokat. A gazdasági-s zewezette|nem rendelkező ŕ.ilt,egu"tesi szeľvés a kijelölt költségvetési szeľv a munkamegosaes řs felelőssegvállalás rendjét megállapodásban ľög-ziti(toválbbiakban: munkamegosaásimegálĺapodás). ----o

A képviselő-testület döntése ételmében a JCSGYK, az ,,Oszirózsa,, Gondozó Szolgálat és a Józsefvá-rosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői u iog"^aal]"l.Ĺ"' ĺ"gl"it"tetryřg"rffit,ľötték a mun-

Előterjesztő : Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:2013. februáľ 6.

---r- ---- .Tárgy: Javaslat a Jőzsefválľosi Családsegítő és GyeľmekjóIétĺ Kłizpopt és az önállóanmíĺktidő őszirőzsa Gond_ozĺó Szolgátat illetve a Jőzšefvátľosi Eg5resített Btilcsődék ktiztittimunkamegosztásÍ megáIlapodás e|fogadásáľa
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság és a Humán szolgá|tatásiBizottság javasolja a Képviselő-testti letnek az e|ĺĺterjesztés megtłgya |ását.
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kamegosztási megállapodást, melyben az önállóan míĺködő intézmények gazdálkodási feladatai közül
a JCS-GYK az elóirźnyzatok tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszíľozási, adatszolgáltatási és

beszámolási feladatokat látja e|, ezenkívül a mtĺködtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházäsokkal, a va-

gyon haszná|atźtva| és hasznosításźlva|, valamint védelmével kapcsolatos feladatokat is végzi (1. számú

metlék|et). A munkamegošĺási megállapodásban szabályozásra keľült a kötelezęttségvállalás. utalvá-

nyozás, érvényesítés és e|lenjegyzés rendje' a belső kontrollrendszer kia|akitźlsa és műkö'dtetése, a

belső ellenőrzés módja, valamint azinformáciőszo|gáLtatźlsra vonatkozó előíľások.

Az źil|amhźztartásról szó|ó 2OI1. évi CXCV. törvény, valamint az ä||amhtutartási törvény végľehajtá-

sáról szóló 368120|1. (XII.3l.) Koľm. rendelet, valamint a költségvetési szeľvek adataiban (adószám,

bankszámlaszźtma, törzskönyvi szám) történt változások miatt a munkamegosztĺás és a felelőssegválla-
lás rendjét rögzitó megállapodás módosítása vált szükségessé, melynek tarta|mára az érintett ntéz-
ményvezetőkkel egyeztetv e az e|őteqesztés 2. sz. melléklete szeľinti javaslatot teszem.

A munkamegosztási megállapodásban a módosításra került részek jelölése dőlt betűs foľmátumban

ta|á|hatőak'

A Képviselő.testület hafuásköre az á||amhźntartásról szóló törvény végrehajtrásáról szóló 368/201I.
(xII.31.) Korm. rendelet 10. $ (5) bekezdésén alapul, mely szerint azazonosirźnyitő szerv iränyítása

alá tzrtoző költségvetési szervek esetén a murikamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja
jővá.

A JCSGYK és az öĺźůllőan miĺkĺjdő intézmények közötti munkamegosztási megá|lapodás e|fogadása

pénzĺigyi fedezetet nem igényel.

Mindezeka'apjankéľemaza|źtbbiTffi;::1,;:::ľ

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. elfogadj a a 299/201'1. (vII.07.) sz. képviselő-testĹileti hatźrozatta| elfogadott,''az e|őterjesztés

me[lékletét képezo Józsefuáľosi Családsegíto és GyeľmekjóIéti Központ az ,,oszirőzsď' Gon-
doző Szolgálat és a Józsefuárosi Eryesített Bölcsődék közötti gazdźikodtsi feladatokľa vonat-

' kozó munkamegoszt'ĺís és felelősségvállalás rendjét rögzitő módosítĺásokkal erységes szerke-

zetbe foglalt megállapodást, nnely 2013. februźtr 15. napján lép haüályba.

2. felkéri a megállapodással érintett intézményvezetóket ahatározat 1. pontja szerinti módosítĺá-

sokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a|áírésźra, valamint a polgáľmestert _ az
irźnyitő szerv képviselőjeként - a megállapodźs záradékának a|źiľáĺsźra.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 1. pont esetében f0|3. februźr 6'

2. pont esetében 2013. február 15.

A dtintés végľehajtás át végző szervezeti egység:' Humánszolg źitatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Budapest, 20|3. januźtr 17.

alpolgármester

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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4. llá^ć *-(!"Lúł

MtiNKÄMEcoszľÁs ns a. ľnlBr,ossÉcvÁr,r,łr'Ás nrcľoľÉľ noczÍľŐ
nĺBcÁr,ĺ-łponÁs

amely létrejĺitt egyľészľől a Jĺĺzsefváľosi Családsegítő és GyeľmekjóIéti Központ, mint
önállóan műkłiđő és gazdálkodó költségvetési szeľv

szék*rely: 1081 Buĺ|apest Népszínházu. 22.
adőszám: |579|454-242
képviseli: Váľadi Gizella intézrnényvezető
(a továbbíakban: önállóan mfüođő és gazđálkodó),

masrészľől az,,,őszirőzsa' Gondoző Szo|gátlat, mint önállóan miĺködő k<jltségvetési szęrv
székhely: 1089 Budapest orczy tLt47,
képviseli: Nagy llđikó lntézményvezető
(továbbiakban: önállóan miiköđő)'

másrészľől a Józsefváľosi Eryesített Bölcsődét mint ö,nrá]lóan mrÍködó költségvetési szerv
szék*rely: 1083 Budapest' Szigetváriu. 1.

képviselí: Scheęr Fęręncné iĺter.méĺyvezetó
(ovábbiakban: ö,nállóan mfüödő),

a továbbĺalłiban egyiĺttz szerzőďő felek között az tllanhźz;lĺrtas mfüödési rendjéről szóló
292ĺ2009. CxI.19.) Konľl. ľendelet (a továbbiakban: Ámľ.) 15.16. $.ainak figyelembe
vételével.
A JózsefuárosÍ Csalĺĺdsegítő és Gyeľmekjóléti Kłĺzpont, mint önállóan műkiidő és
gazđr{lkodó kdltségvetési szeľv sajátköltségvetéssel rendelkezik, önálló gazdá|kodásijogköľe
és felelőssége van. Alaptevékenységét önĺĺllóanlrát1a el, rendelkezkpénaĘyi és szĺámviteli
szęwezetí egységgel.

A szerzőllő felek előzetesen ľögzítik, hogy az Ámr' 15.$ (2) bekezdése atapján a
Józsefvárosĺ Családsegítő és Gyermekjĺíléti Központ rendelkęzik Gazdaságs, vezető alźt
tartoző gazdasźLg, szervezettel, mely felelős aho,.zćt taĺtoző, önállóan működő költségvetési
szeĺvek szabályos gazÁaságL m{iködtetésé$ a pénziigyi, számviteli ľend betaľtásáért" a
zavartz7anmiikö'déshezés gazÄźlkodáshoz sziikséges likvidiüĺs biztosításáért.

I. AzEGYťľTTMÚrouÉs Álľĺ.r,Áľos SZABÁLYAI

fu /ĺnÍ. 16.s (6) bekezdése alapjarl a munkamegosztiás és feleĺősségvállďĺás rendjét (a
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a Józsefváľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ (mint önállóan míĺkc'đő és gazdálkodó költségvetési szerv) vďamint
az ,,oszlrózsa'' Gonđoző Szo|gällat, és a JĺĎzsefváľosĺ Egyesített Biilcsőđék (mint önállóan
miĺködő költségvetési szervek) azalábbiakbanĺogatetteljáťasĺend saerint osztják meg.

Á munkamegosztási megállapodás megkłitésének alapvető célja, hogy biztosítsa a
vonatkoző jogszabál|yok betaľtását és a felek köziitt a hatékony együttműködés során
egyértelnűen rögzítésre keľtiljön a felađat-, hatás- és felelősségi köĺök megosztĺísa aszeruődő
felek között.

Az önállian mfüöđő és gazdálkođó költségvetési szerv gazđasźlgíszetvezete a gazdáIkođással
összefiiggő kéľdésękben Íigyelemmel kíséri az źi|ami|ag kiadott tÓrvények, ľendeletěk és a



helyi tinkormányzati (kĺiltségvetési, zźnszźmadási) renđeletelg szabáIyzatot utasíüások
előíľĺísait' vźłltozásut. Ezek'rő| a hozzá tartoző, <jnállóan működő költségvetésí szerveket
tźljékońatja, a gyakoľlatban történő betartásukat elősegíti, és nyomon követi.

Az tjnrátlóan miĺkĺidő költségvetési szerv által teljesített adatszolgáltatások vaIódĺságáért az
önállóan mĺĺködö költségvetési szerv vezetője feleIős, mig u összesítések és az egyéb
pénzĹigyi információk, információ-szolgĺáJtatasot a rendelkezéséľe bocsátott adatok,
bizonylatok alapjźn az önől||őan mĺĺködö és gazdőlkodó szerv vezetője, és a gazdasáęi vezető
a felelős'

Az önríllóan mfüöđó szerv önálló bankszámlával nem rendelkezik, a bevételek beszedésére,
kiadások teljesítésére kizátrő1'agaz tjnállóan működő és gazdálkodó szeľv szźtmáramegnyitott
bankszĺámla á11 renđeIke zésre.
A szám]avęzető pénziĺtézet neve: Magyaľoľszági Volksbank Z'ĺt' (otczy téľi fiók),

címe: 1089 Budapest, Baĺoss u' 135.
pénzforg almi j e|ző szőma: 1 4 1 0 03 09 - | 8 4239 49 -0 l 0 00 003

Az tranyitő szeĺ"ĺ álkal, az őnćĺ|Iőan mfüödő költségvetési szerv részśte jóváhagyott saját
költségvetési előlrányzata keretén belül kötęles gazdrálkodni. Ennek betaľtásáért a
költségvetési szeľv egyszemélyi felelősséggel felľuhĺízott vezetĺíje felel'

A munkáltatói jogkör gyakorlasą az önáĺ||ő béľgazdĺáIkodźs az öníllóan működő költségvetési
szerv vezetőjének a fe|adata, kötelessége és felelőssége a munkaügyi iratok sr-abźlyszertt
kitöltése, a folyamato s tźtjékozÍatős, az adatszolgláltatĺís hitelessége.

A szetződó felek egymást időben tőjékoztatjetc' és koľľekt módon infomáljak a költségvetési
szeľvben töľtént valamennyi gazđasági eseményĺől, illetve gazdaséĺgt kéľdésben a haľmadik
féIszámźlranyújtottadatszol.géútatásról'.

II. A GAZI}ASÁGI szERvEzET,Ils A GAzDAsÁcĺ vEzETo B.ELADATAI

n./1. A GAZDASÁGI szE,RvEzET

A Gazdasági szeÍvezet a költségvetésí szerv, illetve - a munkamegosáĺási megĺíllapodás
szeľint - ahozzil rendęlt önállóan mfüiiđő költségvetési szeľv miĺködtetéséért, a gazdálkodas
megszer\łezéséért és irányítísáéľt, a vagyon haszná|atával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítésééĄ a péĺtiugyi, szímviteli ľend betarkísáéľt felelős szeľvezeti egység.
A Gazdasági szervezet jogi személyíséggel nem ruházľrató fel.

A Gazdaságĺ szeľvezet ellátja:
a költségvetési szeru éves költségvetésének e|oirényzataĺ tekintetében a
gazđákodassal kapcsolatos adminiszkációs felađatokat, illetve a könywezetéssel és
azadatszo|gáltatassďkapcsolatosfeladatokatés
a költségvetési szerv mtĺködtetésével, üzenreltetésével, a kĺiltségvetési szerv
vagy oĺgazdäkođasa körében a ben:ůrőľz;ással, a vagyo n Íwsznćiatával, hasznosítasával,
védęlmévei kapcsolatos feladatokat.

Az önállóan mfüĺĺdő és gazdálkodó költségvetési szerv összevontan _ az onátl.Lóan miĺktĺdő
költségvetési szervekre vonatkozóan ís - az alábbi feladatok tekintetében végez
tevékenységet:

teľvezés,



beszámolás, ađatsmlgál ltatas,
számvitel - az anďitikus nyilvántartások nélkĺil,
pénzkezeIés,
e|őĺľényzat. mó dosítás,
e|őiĺtnyzat-ťelhasználás,
utalvĺĺnyozás, ellenjegyzés, érvényesítés,
anaIitikus nyilvántaľtas,
információaramlás,
iďoľmáció s zo|géitatás.

Az önállóan működő költségvetési szerv belső szabőiyzatban rendezi a mĺĺködéséhez'
gazdá|kodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatassď bíľó, jogszabáIyban nem szabĺílyozott
kérdéseket. Ezek elkészítése, folyamatos aktualizálěłg az öĺćiLóan mfüödő rntézményvezető
és a Gazdasági vezető közös feladata, az a|élbbitemákban:

a gazdát|kodássď _ igy kiilönösen a kötelezettségvrállďas, el|Ąegyzés, a szakmai
teIjesítes ígazolása,az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljĺínĺsi és

dokumentíciós részletsz.abźiyaiva|' valamint az ezeketvégző személyek kíjelölésének
rendjével, és az adatszolgráltatasi feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előÍrásokat,
feltételekeĹ
a beszerzések lebonyolításźxa| kapcsolatos eljárásľendet,

a belfi'ldi és kiilfiĺldi kikĹildetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolrásával
kapcsolatos kérdéseket,
az anryag- és eszközgazdálkodrás szĺámviteli politikában nem szabályozoĹi kérdéseit'

ÍI.l2. AZ oľÁr,r,Ő.tN nĺĺrrooo És c.ą,znÁĺ,KoDo INTEZMÉI{YVEZET0

A Jĺízsefuáľosi Családsegítő és GyeľmeĘĺíléti Központ inténményvezetőjének feladat. és

hatásköľe és felelősségi kiire az önálló gazdálkodás és a Gazdasági szervezet vezetése
szempontj ából az alábbiak:

Az önálló gazdálkodast lebonyolító Gazđasáęí szeruezet munkáját kĺjzvętlentil vez.eti,
iĺaĺyitja és ellenőrzi a munkáltatói, panzngý-gazdasźę1feladatok tekintetében.

Felelős a zökkenőmentes munka biztosíüásáéľt, a személyí és tagyi feltételek
megteremtésééľt. A törvényessé g betaĺiasäáľt és betartatásáért.

Feladata: a Gazdaságí szewęzst munkatáľsď felett a munkĺá]tatói jogköľ teljes köľti
gyakorolasa (a munkaerő felvétele, besorolásą elbocsátrásą illefinényének megáJlapítása,
munkakörének meghatźrozÁsa - a ĺnunkakoľi leÍrásokban -, jutalmazasa, e|maĺaszta|ása' stb.)
Ezekben a témákban mindsn esętben konzultíl aGazÄaséę1szeĺvezet vezetőjével, a döntést ő

hozzameg.

Munkáltatói jogkörét áúruhánza a Gazdasäryi vezető részéľe a napi munka szervezése, a
tiávolnaradĺ{s engedélyezése, és a szabađságok kiadĺísa tárgyában,

A Gazdasági vezető átmeneti vagy taľtós akadä|yoztatása esetén a Józ-sefvělrosi Családsegítő
és Gyeľrrekjóléti Központ íntézményvezetője haladéktalanul köteles gonđoskodni
helyettesítéséről, a gazdaságí vęzetöi álláshely megĺiresedése esetén anną|ę betöltéséről. Az
álláshely bet<iltéséig taĺtó átmeneti időszakľa a koltségvetésí szęrv vezetóje írásban, megfelelő



végzettségll a|ka|mazottatjelöl ki a gazdasáąi vezetői felađatok e||áűźlsáĺa az lrźnýtő srsrv
vezetőj ének egyetéĺtésével.

tI./3. Á GAZDASÁGI vEzETo

A Gazdaságivezető feladat. batás. felelősségi kiiľe;

JĺózsefuáľosÍ Családsegítő és Gyermekjólétĺ Központ Gazdasági vezetője az onáJ|őan
miikodő és gazdźůkodó, vďamint honä taĺtoző önallóan műkcĺdő lĺtézłĺéĺyek pénziigyi-
gazdaság;l, feladatainak e||źútsáért, ęzen belül Hilönĺjsen tervezési, végľehajtási, beszámolási,
könywezetési és meghatćlrozott ellenőľzési feladatainak e||átáľiőert.fe1elős személy.

Feladatait a Józsefuárosi Csďádsegítő és Gyermekjóléti Központ intém.ényvezetőjének
kozvętlęn vezetése és ellenőrzése mellett látja ei, apénzigyi-gazdasőgí feladatok tekintetében
annak helyeüese. A gazđasági vezető a gazdáůkodási feladatok tekintetében a költségvetési
szeľv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elĺrevezése' beosztĺísa eztĺem
jelöli.

Kiizvetlenĺil szeroezi, vezeti és ellenőľzi a gaz-dasági szervezetben foglalkoztatott és a
pénzügyi-gazdasiryí feladatok elláÍasáéľt felelős a|ka|mazottak munkáját. A gazdálkoĺlási,
könywezetési, ađatszolgĺáltatasi feladatok ellátásáért felelős alkďmazottaknak irĺínymutatást
ad" ęllenőrzi azok belortősźĺt, fęlvétęliikhisz javas|atokat tesz a Józsefuarosi Családsegító és
Gyennekj óléti Központ intéznnényvezďője részéte.

A Gazdasígi vezető felelőssége nem éľĺntĺ az intézmény vezetőjének, vagy az egyes
ĺigyekéľt felelős alkalmazottak felelősségét.

F.eIeIős a gazdasźęi egység számźttamegjelölt, jogszabalyban ís rögzített feladatok ellátłásáéľt,
gazdaság], intézkedések ęt hoz.

Elkészítí a gazdáikodéls szabályait rőgzító dokumentumokat: Szamviteli politika, Számlaľend,
Sziíľnlatĺĺkör, BizonylatĹ, Pénzgazdálkodasí-, Vagyongazdálkodĺísi-, Lehŕlrozělsi-,
LeltáľkészítésĹ, Selejtezési szabőűyzatok, Analitikus nyilvántaľtĺísok rendje, vďamint
Eszközök, foľľasok éľtékelésének rendj ét.

A szárnviteli politikában ľendelkezik arról, hogy ezeket a szabźl|yzatokat az önállóan mtĺködő
intézmény ręndelkezéséĺe bocsátją s ezek betartasáéľt az iinállőaĺ működő intéaĺrény
v eĺstój e taľtozi k felelő s séggel.

A Gazdaságs vezetł5, vagy az źita|a írasban kijeltĺlt személy ellenjegyzése nélktil
kötelezettségváilalásra nem kęľĺilhet soĺ, illetve követelés nem írható elő.

A Gazdasági vezető kétévente kdteles a belső kontľoll rendszerek témaköľbęn az
államhááartĺĺsért felelős miniszter által meghatźrozot1 továbbképzésen részt venni. A
részvéte|t a Jőzsefyéltosi Családsegítő és Gyennekjóléti Központ vezetője december 31-éig
igazolja, kivéve' ha a gazđaságí vezetőt a tźrgyév július l-jét követően nevezték ki (bíztak
meg).

A Gazdaságtr' vezetőnek a felsőoktatasban szerzetlpénziigyi-számviteli végzettségge|' vagy a
felsőoktatásban szetzęti egyéb végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább
á||amháaańási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie.



A Gazdaság, vezetőnek a k<ĺnywiteli szolgĺĺltatas kiiľébe taĺtozó feladatok ellátasa
tekintetében szerepelnie kell a szĺámvitelről szoló 2000. évi C. torvény l51. $-ának (3)

bekEzdése szeľinti nyilvantartasban, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység etLźtźlsára
jogosító engedéllyel (igazolvánnya1).

A jogszabályban meghattttozott követelmények alól a Gazdasági vezęto reszére felmentés
adhatő az em.18. (3) bekezdése atapjźn,ha:

a kinevezéskor vagy megbízáskor kłiltségvetési szeľvnél legalább ötéves gaz,dasági

vezętői gyakorlattď ręndelkezik, és az 18.$ (1) bekezdésben foglďtaknak megfelelő
végzettség vagy képesítés megszeruśséhez a tanulmiínyait mar megkezđte,vagy
az adott kĺiltségvetési szervnél foglalkoztatott gazdasági vezető 2011. januáĺ l.jén
legďább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal ľendelkezit és

ez időpontbarl a végzsttség vagy képesítés megszerzéséhez szĹikséges tanulnányait
megkezdte, vaw a ľä irĺányadó öregségi nyugdíjkorhańrt 2016. januĺár l-jét
megelőzően betölti.

A Gazdasági vezető kinevezését, megbizástlt, felmentését, vagy a megbizźs visszavonását,
đíjazősának megállapításáft az intézmény vezetője gyakorolja, az traĺýtil szew vezetĺíjének
egyetéľtésével.

m. Azoľ'ĺr,ló.łN nĺÚxooo rs m.znÁr,KoDo vALAMINT A7'ÔľÁr,I,ołľ
nĺurouo rľľÉzn,ro'Fm BELso xoľľnoLloK KIALAKÍTÁSA

A szerződő felek a költségvetési szeľv működésének folyamataľa és sajátosságaiĺa tekintettel
kötelesek kialakítani, miĺködtetní és fejleszteni a költségvetési szerv belső kontollľendszeľét,
ezen beliil kötelesek a folyamatba építetq előzetes, utólagos és vezetői ellenőĺzéseket
(FEWE) műkodtetni. A belső kontrollok kiďakítasa során a kĺiltségvetési szerv vezetóje
Íigyelembe vesn az áILaffiháńaÍträséľt felelős miniszteľ a|talközĺsteĺú, az źl|anhěztartźlsi belső
kontroll standardolcra vonatkozó iĺárryelveket.

A belső kontrollľendszer taÍtfllÍÍLazza mindazon elveket, eljáľásokat és belső szabéiyzatokat"
melyek a\apjźn a köttségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellatasaru szolgĺíló
elöiľanyzatokkď, létszĺĺmmal és a vagyonnal vaLő szabiiyszeĺű, gazdaságos' hatékony és

eredményes gazdéÄkodás követelményeit.
Az önállóan mĺĺk<jđő k<iltségľetési szerv vezetője felelős amegźt|7apodasban rögzített:

rész-gazdálkođlfu ifeladatokvégrehajtÁsźÉlt,
az eller,orzési rendszer kiďakításáéľt és miĺköđéséért'
a költségvetés elkészítéséért, az elfogađott ktiltségvetés végrehajtasáért,

a kötelezęttségvállalásokéľt és a vagyonnď vatő gazdźikodasért'

a mfü<idés szabtiy ozottságaart.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feletős amegállapodásban rőgntett:
pénńgyi, számviteli, könywiteli, nyilvántaĺtrási feladatok végrehajtĺísáéľt

aze|őirźnyzatot a módosított előiranyzatokés azok teljesülésének konyvelésééĺ,
a beszĺmoló késátéséért,
a gazdéiko dźs szab áLy ozot1ságáérL.
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A, szetzódő felek kÍilĺjn-kiilon is kötelesek olyan kontrollkömyezetęt kialakítŹJ]i, melyben
világos a szerveznti stuktrľą egyértelml3ek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
átlátható a humáueľőforrás-kezelés.

A konfuolltevékenységek kialakítása során a szetzódő felek belső szabályzataiban legďább az
ďábbiakat szttksé ges r ö gziteľĺ:.

engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
az iďormációllhoz v a!ő ho z.zéÉér és,
ťlzi?'aikontľollok(Ilozzźfétésazeszközök*röz),
beszámolási elj ĺáľások.

m./1. A folyamatba épített' előzetes, utólagos és vezetői ellenöľzés tekintetében a szerződó
felek kiilön-kiilön rĺlgzítik a Szabőůytalanságok Kezelésének Eliárásľendjét, mely a
szerzőđo felek Szervezeti Miiködési Szabályzatának mellékletét képezk.

III.I2. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés tekintetében az
Ellenőľzési nyomvonalakat a szęlződő felek kiĺlön-kĹilön készítik el.

A szerződő felek kötelesek elkészíteni és ĺendszeĺesen alú;m;lizÁlni a költségvetési szerv
ellenőľzési nyomvonďát' amely a költségvetési szeľv mfüödési folyamatainak szöveges vagy
táb|ázatba foglalt vagy folyamatabrĺĺkftal szenléltetett leínĺsa. Az e|7enőĺzési nyomvonal
tartalmazza kiiIönösen a felelősségi és infonnációs szinteket és kapcsolatokat, inányítási és
ęllenőruési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellęnőrzését.

III/3. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenörzés tekintetében a
Koclĺĺzatkezelés belső szabá|yozását a szeruődő felek kiilön-kiilön készítik el.

A szeruődő felek kotelesek a kockéľ;ati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést
végezĺĺ és kockazatke ze|ési renđszeľt működtetni'

A' kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv
tevékenys é g ében, gazdál lkodásában Ę lő ko ckĺázatokat.

A kockázatkęzelés keretében meg kell hatĺíľozni az egyes kockiázatolĺkal kapcsolatos
íntézkeđéseket és megtételiik mődjźt, aväiaszintézkedések folyamatbeli beépítését.

TIT lA Ä cąałryAĺ7K fo1o1. lĺäro1oooĺz ̂ lt'an łaĺĺ|ąąałobat !.łą|ol,łłoni Á. ^i.,1.^,7+^+^ł *.l''^Llvlvl\ l\vlvlvov^ vrJqr rvugolvlvlwl 'NulNfqrrr vJ luu^UuĹv.ul' lllvtjvĄ

biztosí{rík, hogy a megfelelő infoľmációk a megfelelő idóben eljussanak az őnáIlőaĺműködő
koltségvetési szervekhe z és a Gazdasáęj szewezethez.

Az infoľmációs rendszerek keretében a beszamolási rendszereket úgy kell mrikĺidtetni, hogy
azok hatékonyak, megbízhatőak és pontosak legyenet a beszámolasi szintek, hataľidők és
módok világosan meg legyen ek hatáttozv a.

ilI./s. A szerződő fetek kötelesek az Ámr. 160. $ alapján olyan monitorÍng ľendszeľt
műkiidtetni, mely lehetővé teszi a költségvetési szerv tevékenységének, a célok
megvďósítasrának nyomon követését.

IlI.ĺ6. A szęľzőďő felek ľogzítik, hogy az oněl|őarl műköđő költségvetési szerv vezetője és az
cĺnállóan mtĺkĺidő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetójejogi felelőssége tudatában tesz



ľészletes nyilatkozatotaz A'mt.2L. szőműmelléklete szeľint arľói, hogy gondoskodott abelső
kontroll rendszeľek sz-abétlyszerĘ gazdaságos, hatékony és eređményes műkiidéséľől.

N. AzEcyÜľľnĺuxooÉs KoNKRET TERtrLETEI, FELADATAI A
GAZDÁLKoĐÁS soRÁN

Jelen munkamegosztási megállapodás toýti' a feladatok ellźúasźlt illetve a szeľzőđő felęk
kö,zötti egyiittmfüödés rendjét az alábbiak szerint.

A szęrzőđő felek kinyilvánítjak azon sztnđékukat, hogy a tőlfü ęlvarható méľtékben és
minőségben látjtk. el feladataikat oly módon, hogy az irźnyítő szerv áltď meghataľozott
számviteli és gazđasáý alapelvek (éi|źĺthatősěĺg valódiság, világosság, lényegesség,
kcivetkezetesség, összehasonlíthatóság, sziímon kéľhetőség elszĺmoltathatóság) teljes köníen
éľvényesĹiljenek.

A Józsefvárosi Csaláđsegqt(i és Gyeľmekjóléti Köąpont gazdasägi feladatát a|apítő okirata
alapjan teljes köľiĺen sajit gazdasźętr. szewezete źlta|, illetve a gazďáJkodásilag bozzźttendelt
önállóan műkiidő költségvetési szerv alapító okirataban rögzített és a mrrnkamegosztasi
megállapodĺísban foglalt pénzligyi-gazdas.ígi feladatait teljes méľtékben ellátja.

Iv./l. A szerződő felek kłilcsłiniis eryüttm{1ködésének szabálytit meghatáľoző Íőbb
jogszabĺ{Iyok

A szerzódő felek megállapođnak abban, hogy egyiitfufüödésük soľán a mindęnkor hatályos
joganyag és abozzákapcsolódó rendelkezések alapjan jáľnak el, különösen:

a mindenkori kcĺltségvetési töľvény,
az á|tamháztartásľó l szóló | 992. év i X)off III. törvény,
a száĺnvitelĺől szóló 2000. évi C. törvény,
azá||anháztaľkĺs mfüödésí ľendjéről sző|ő29212009. QilI.lg.) Koml. rendelet,
azźú1a;mháztartěs szęwezeti bęszámolĺási és könywezetési kötelezettségének
saj átosságairól szóló 249 ĺ2000. (xII.24.) Korm. ľendelet,
a kĺlltségvetési szęrvek gazdálkodasával összefiĺggő egyéb központi vagy
helyi jogszabiályok, költségvetési és zárszámadĺási rendeletęk szeńnt járnak el.

A fenti sr-abźiyok alka]mazÁsa kłitelező ftiggetlenül attól, hogy az esetleges jogszabály
módosíüások j elen megállapodásban átvezetésre keľĹiltek-e, vagy sem.
A sz.eruőđő fe}'ek között,' jogvita vagy alkalmaztsí vita sorän az bźnyitń szeĺ-g đtintése
meghatfuor-o.

|v .n. xÔlľsÉcvpTÉs TpRvozÉsÉvrcr, KAPcsoLATos tr.ELADÁ'TELLÁTÁs
És utlľĺĺ<ĺ.MEcoszTÁs RENDJE

1.) A kiiltségvetési teľvezés szakľrai és szervezési feladata magában foglďja:
a) a teruezési kĺivetelĺnények, előfeltéteiek, előíľások és módszertan megá|lapítźsáú,

illefu e éľvényesítését,
b) a költségvetési keľetszámokkal és szakmai kĺivetelményekkel összhangban a szakmď

fe|adatel]átás meghatáro zását,
2.) A ktiltségvetési tervezés szźlmszakí feladatai magukban foglaljĺák:

a) a költségvetésí kiadĺĺsok' bevételek, tĺíĺnogatasok előlrényzatainak,
b) a költségvetés ťsnanszírozási tervénet



c) a költségvetési szerv létszám-elölĺaĺyzatánat felađatellátásaÍźrgyi feltételeinet
d) a feladatelláťást jellemző mutatószámok (käpacitás-, feladat-, teljesítmény- és

eľedménymutatók) körénęk, illetve éľtékeiknek kidolgozását és ĺnegállapításét.

3.) A költségvetési javas|ataĺap eÍőkényzatból és előiranyzati többletből á1l.

A feĺa'ĺĺaf során az önállĺian mťíkíiĺtŕí kŕi|tségvetési szerv vezet.ője meghat'áĺozra. az, iĺányítń
szerv iíltal ĺögzÍtett keľetszĺmok alapjrán - mindazokat a bevételeket és kiadrásokat amelyek

a) foľnĺsától fiiggetlenĹil a feladatđval kapcsolatosak, és jogszabráIyon ďapulnĄ
b) szerzodési, megallapodási (kĺiliinösen többéves) kötelezettségen alaputnak,
c) atapaszŁaIatok ďapjan rendszeresen előfoľđulnak,
d) eseti jelleggel vagy egyébként vfuhatóĄ
e) az eszkôzeí hasznosítłásávď fiĘgenek össze.

A Józsefváľosí önkományzat Kiiltségvetési koncepcĺtĎja, a tárgévi kiiltségvetés
terľezése, a kiiltségvetési ľendelet és annak módosításáva| kapcsolatos felađatok
szabäiyzłta szeľint:

A Pénzĺiryi Üryosztáty feladatai:
A Képviselő.testĹilet áltď elfogađott költségvetési koncepció, valamínt a költségvetés
tertezéshez sztikséges jogszabályok (teľvezési, gazdaságs, aguan szakmđ, stb.)
ismeĺetében elkészíti a költségvetés tervezési bekérőt a költségvetési szervek részéte,
A tervezési bekérő tarta|mazza a számszaki . címľendenként és azon belul
feladatonként - tervezendő bevételí és kiađĺási elolr,aĺryzatokat és a taľtďmi -
indokoltság, a|źlrětmasúottság, teIjesíthetőség - előÍrásokat, valamint a kiitelező
egyezőségtr' elöínísokat. A költségvetési szervek részére teľvezési segédletként
munkalapok is készü|nek.
A bekérőt meiy a beađási hatáľidĆĺt is tzľtalrmaz.z4 a Jegyző iia aJá, a költségvetési
szeľveknek a Pénzügyi |Jgyosztály továbbítja

_ A költségvetési szervek költségvetési tervezetét szalcnaílag és számszaki|ag,
megalapozottság, teljesíthetőség szempontjából ellenőrzi és a Po1grĺľmesteri Hivatď

. J-ii:':. .. szaknai ágazati Ęyosztáľy vezetőjével és a költségvetési szerv gazdasĘj vez-etőjéve|
sziikség ęsetén e gy edet, j av íĺtat.
A költségvetési szeľvek költségvetésének összeállítasĺához sztilĺséges natuľális és
egyéb mutatókat, statisztikai adatokat stb. bekéľí és egyezteti, eltérés esetén egyeztet a
költségvetési szęrv gazdaságs vezetőjével és a Polgáľľnesteri Hivatď szahnai áęazati
ĺĺgyosztályvezetővel.
Sztikség esetén a Polgármesteľi Hivatal szakmai ,ágazzti tigyosztály vezetĺSjétől
állásfoglalast, ellenőľzést kér.
A jegyzőt folyamatosan tajékoztat1a észrevételeiľől, sztikség esetén a jegyző l
polgĺĺnnester intézkedését kezdeményezi.
Az e|őtĄesztés, a költségvetési rendelet tetvezet és rendelet tervezet mellékleteínek
elkészítése, a koltségvetést megalapozó képviselő-testtileti döntése}üez sziikséges
Łlatározatí javaslatsor elkészítése, a magasabb szintĺi jogszabályokbaq helyi
rendeletekbeĺybatźlrozatokban'szabáiyzatokbanmeghatarozoĹtakďapjan.
Az elöterjesztés kötelező adattwtalma a költségvetés bemutatásán kívul a
kockĺízatokra való ktilön felhívás'



A költségvetésĺ szeľv vezetőiének feladataÍ:
Köteles a költségvetési koncepcióbaĺ' a jogszabáiyokban és a kiktildött költségvetési
bękéľőben fo glaltak taĺtalmi és szĺámszaki ađatszo|gáltatásra
Kĺiteles a számszaki és taľtalmi adatszolgáltatást indokolni (ogszabályilag,
megďapozottság, teljesíthetőség).
A költségvetésí teľvezet hatáľiđőben tĺjrténö továbbítrása az önállóan működó és
gazdálkodó koltségvetési szerv vezetőjének és a Gazdasági szeľvezet vezetójenek
aláírásápa| ellátvą oly módon, hogy a Polgáľmesteri Hivatal szakmď égazati
iigyosztály vezetője és a PénzĹigyi Ügyoszt'ĺly hatráridőben tudja ellenőrizri és

megiegyzes sęI a|źńtźsá"ľal ellátva továbbítani feldolgozasra.

Az öná|l.óan műkiĺdő költségvetésĺ szeľv kötelességeo hory:
a) megvizsgrálja a szakmai koncepciók megvalósítasahoz és a költségvetési szęľ'ĺ
működéséhez ĺeĺďeIkezésre á1ló szervezeti, anyąs, személyi feltételeket, valamint azok
bővítésénet illetve szŕĺkítésének szt.ikségességét, lehetőségeit;
b) előzetesen megtervezi :

a szakmai pľioľitiĺsokhoz, mas feladafuáltozások.hoz kapcsolódvą vďamint a
többletteljesífunényekkel elérhető bevételek alapján'
a tervezett hatékonyságuövelés (szakmai eredményesség, gazdaságossĘ)
követelményének éľvényesítésével a v ánhatő tĺibbletfomások elosztĺását,
javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve a bevételeket befolyásoló intézkedésekľe,
ideéľtve a jo gszabáJyok szĺikséges módosítĺását is,
felújíüĺsi, fę]ha|mozźlsi' beruhĺázasi, karbantartźlsí javaslatot (tervet) dolgoz ki a
hatékony működés fi gyelembe vételével.

A költségvetési kiađási és bevételi javaslat elkésátését, kidolgozásált az oút||óan műköđő
költségvetési szęľv vezetője a teľvezési kövďelnényeknek megfelelően készíti el úgy, hogy
ezt mege|ozóen az önállóan műköđö és gazdálkodó k<iltségvetesi szerv Gazdaság, vezetóje a
szerkęzetl változásokat, a szintrehozőst"valaĺintaz e|őirźnyzat-többlet lęvęzetését az.lrćnýtćl
szerwel egyezteti.
Az ěůlarrinoľmatívák mutatószímainak tervezése ktilön-kiiloĺaszstződő felęk felaďata.

ľ.elelős szeméIyek:
A kiiltségvetési tervezetben szeľeplő adatot feladatok megalapozottságűért,
teljesÍthetőségéľt:

Iegyzó
onĺillóan műköđő és gazđálkodó, vďamint az öněůĺőaĺ műköđő kt'itségvetési szeĺv
vezetője, és a Gazdaságivezető,
Polgrĺrmesteľi Hivatal illetékes szeľvezeti egységének vezetői.

A köItségvetési ľendelet tartalmi és foľmai követelményééľt:
Iegyző,
Pénzügyi Ügyosĺály v ezetóje.

J egĺzłi- Polgármester gondoskodik:
A kötelező egyeztetésekről'
A költségvetési ľendelet-tęwezet képviselő-testiilet és a szakmu bizottsźtg elé
teĺjesztéséróLazćł|tallúmefuatározottidőpontban.



4 táľgyévi kiĺltségvetésľől és végľehajtásĺ ľendelet elfogadását kłivetően a Pénzügyi
Ugyosztály feladata:

A jóvahagyott költségvetés alapján a költségvetési szervek vezetői felé írásban
intézkedik az e|emi költségvetés és az ďapokmĺányok elkészítéséľőI, haĺáĺídejéről.
A költségvetési szeruek ele.mi költségve.tésé't ellenőľzi (számszaki, szakfeladat, kitöltés
helyesség) a költségvetési szerveknek javításra visszaadja, a hibátlan elemi
költségvetési ađatokat a Kl1 progĺamba rögziti.
A költségvetési szervek á|tal e|készstett alapokmĺĺnyokat felülvizsgáija (szämszaki,
adattaľtalom, alapító okirattal összÍnngban van-e), javíttat1a, majd a Jegyzőnek -
Polgáľmestemek aláírasra leadj a.

Aű, elfogadott elemi kiiltségvetési gaĺnitúrákból és az ďapokmányokból a
ktiltségvetési szerveknek és a Polgĺármesteľi Hivatal szakmai igyosztźiyainak 1.1
példanyt átad.

Elkészíti a teljes Polgáľmesteri Hivatal elemi költségvetését, Keľületi szinten a Kll
programba rógzíti a' kiĺltségvetést, és intézkedik a szĹikséges ďĺíírásokról (Iegyzó -
Pol gĺárĺnester) és MAK felé haüáľidőben tÓrtén ő źLtadásaÍóI.

Fe|elős személyek az elemi költségvetés számszaki, adattartaloméľt, alapolmányban
foglaltakért' elkészítesééľt:

Iegyző,
PénzĘyi ĹrgyosztáIy vezetője,
onállóan miĺködő és gazdálkođó, valamint az önállóan miiki'dő költségvetési szerv
vezstoje, és a Gazdaságivezetó,
A jóvĺíhagyott költségvetési előiranyzaúak a megfelelő tirlapokra valő fe|vezetssét(az
ęllenőrző pľogramba K11-es) a kidolgozott javaslatok szeĺint az önállóan miÍködő
költségvetési szerv vezstője (és a gazdasági iigyintéző), vďąmĺnt az ljnělIôan műkĺidö
és gazdákodó költségvetési szeľv gazdasági vezetője végzi, aláírĺásukkal és bélyegzó
lenyomatával hiteIesítik.

Az önállóan műkôdő költségvetési szelľ elemi költségvetése magában foglalja a
nemzetgazdaságimini521g1tajékoztatő jálbanrögzíteťtformában

a) akladásokat bevételeket és tamogatásokat kienrelt e|őirányratokon belültételenként
és szalďeladatręnd szerintí tevékenységenként tész)etenle,

ó,) a költségvetési szerv személý juttatĺásainak és létszámának összetételét
c) aszaffie|adatrenđ szerinti mutatók állomárryát és értékeit.

A szęĺződő felek kĺĺicscinösen megáiiapođnak abban, hogy a Gazďasägi szervezet jogosult az
önrĺllóan mtĺköđő költségvetési szerv költségvetési tervezéséľe vonatkozó iratokba betekinteni
és a pénzügyi, munkaĺigyí, szeméLyzeti, illetve a munkaügyi, szemé|yzeti iratok hdességét)t.:'s+i.||'-..lłr|'

valósĺĺggď va|ó egyezőségét szźmszaki, formai és tartalni szempontból - a kapcsolattartók
által, előľe egyeztetett iđőpontban - ellenőľŁni.
A gazdaságs szervezeíte| nem ľendelkező költségvetési szervek a gazdáilkodĺási feladataikat
ellátó <inállóan miĺködő és gazdálkodó költségvetési szerven keľeszľĹil kĺildik meg az
önkormányzatnak az éves koltségvetési tervet.

rv./3. ELŐIRÁI{YzAT FELHAszNÁLÁsA . nĺóuosÍľÁs

Az e|őir ány zatok felhasználás a
Az elemi költségvetés íđőaraľryos felhasználasanak ellenőrzése, valamint a negyeđéves, a
féléves, és az éves beszámoló elkészÍtése, i1|, az évkozi összesített és az önállóan műköđő
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intézményre bontott adatszolgĺíltatás a Jĺózsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjĺóléti
Kiizpont Gazdaságĺ szew ezetének fęladata.

Az iinálióan mfüöđő költségvetésí szeľv költségvetési támogatási előiľányzata csak az
ďaptevékenységre, és az ezze| összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

Az e1őkaĺyr.at.fe|hasznét\ágő| az önállóan gazdźlkodó költségvetési szerv saját maga
gondoskodik.

Az önállóan mÍĺködő ktĺltségvetési szerv köteles elkészíteni a sajá/. előirányzatai éves
előkźnyzat felhaszráIási titemtervét, valamint a likviditási tervét. E tervet á+"adja az öná|Iőaĺl
működő és gaz&ílkodó költségvetési szervnek.

Az önáJlőaĺ működő ktĺltségvetési szerv iltal végtehajtott' saját hatĺáskörben elvégzett
módosítasokľól minđen esetben írásban tájékoztatnl ke|| az öľállóan miíködő és gazdĺálkodó
kĺiltségvetési szervet.

Az tinállóan miĺköđő köitségvetési szęrv sajźú hatáskörbęn végĺehajtott előlrtnyzat
módosítása az óĺźllőan miiködő költségvetési szeľv k<ĺltségvetési egyensúlyát nem séľtheti,
illetve nęm veszélyeztetheti, kĺilönösen nem jfuhat a működés ľęndszeres pénzĺjgyí
kötelezettségvállalrások telj esítésének ellehętetleniiléséve].

Az előir ányzaúo k m ó d osít á s a

Éľtelnező ľendelkezés :
Előirĺĺnyzat.módosítás: a megállapított kíadási, bevételi, támogatási kiemelt etoiränyzat,
tf1ĺzám-eLőlrányz-atnövelésevagycsökkentése,
Előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó köttségvetésének kiadasi'
bevételi, trámogatłási főösszegének változatlansága mellett, eeyidejlĺ e|őlłtnyzat csökkentéssel
és növeléssel végrehajtható módosítás.

Az évközi módosítás szabźilyalt a költségvetési rendelet végrehajtasi fejezete tafiaLmazza.
Az önállóan működő költségvetési szęrv vezetóje

teljes jogköľrel és felelősséggel gondoskođik a működési bevételi előlranyzatok
beszeđéséről és jogosult a kiadĺási előiĺarryzatok felhasznćlfusźĺra az eĺt.tz.$ 1z1
bekezdése atapján.

felelős a jóváŁagyott eiőiľányzatok keľetein bęlül a hatékony gaz,dálkodáséĄ valamint
a takarékos és sziikséges felhasználáséľt.

A költségvetésének végľehajtĺĺsához az ĺjnállóan mfüödő és gazdálkodó költségvetési szerv
havi bontásban likvidiüási tęrvet késnt az önáIlóan mfüödő költségvetési szeľv łáltal
elkészített likviditĺísi teľv alapjĺín és megkĹildí az káĺyítő szervnek'

Az előírőnyzat módosítási, illefue átcsoportosítasi kérelem az onźil'őan mfüi'dő költségyetési
szeľvek vezetőí és a Gazdaságs vezető aláirásáva|, az önál'Ióan műköđő köitséryetési szerv
vezetőj ének kezdemény ezésére adható be.

A szakmai döntést igénylő költségvetés mĺídosít:ĺsi kéľelmeket írásban, a Polgáľmesteľĺ
Ilivaűa| (áryaratiiigyosztáIy) Humánszolgáltatási tlryosztály vezetőjének nyújtják be.
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,Ą módosítási kéľelem, kötelező taľtalmi és foľmai követelményeĺ a következő:
módosítĺĺst érintő költségvetési bevételek és kiadások koltségvetési szerkersti
bontasban, továbbá ezen beliil feladattal, összeggel (e|olran,7zat növelés, vagy
csökkentés, vagy törlés) meghaüározva,
a módosítási kérelem szöveges indokiasą
az önállóan műkĺidő koltségvetési szęrv vezetőjének és Gazdasági vezetĘének
a|áirźsa.

A Humánszolgáltatási Üryosztĺĺly vezetője a szakmai döntést ígénylő módosítási kéľelmet
köteles felülvizsgálni, sziikség esetén a srakbizotĺsőg, vagy a Képviselő-testĹĺlet elé
terjeszteni.
Valamennyi költségvetést éľintó testĺileti és bizottsági etőterjesztést a Pénziigyi
Ügyosaálynak szakmailag szignrálni, sztikség esetén javítani, véleményezni kell.
A Pénziigyi Úgyosztály a képviselő.testĺileti, vagy bizottsági hatźrozatok alapjźm a
ktiltségvetési és végrehajtísi szabalyaiĺól szóló, módosító renđelet-tervezetbe negyedévenként
beépíti'

Szakmai diintést nem ĺgénylő köttségvetésí mĺĎdosÍtási kéľelmeket az önái|óan miĺködő
és gazdálkodó kłittségvetésĺ szelv Gazdasági szervezete a Pénzüryi tlryosztálynak
nyújtja be.

A Pénzĺigyi Ügyosztály pénzügyi-költségvetési szempontból a kéľelmet felülvizsgálją
ellenőrzi (szźnszaki, ađattaľtalom, megďapozottstĺg, jogszabĺĺĺyi' indokoltság, költségvetés
szempontjábő|), ezt kĺivetően építi be a költségvetésről és végľehajüási szabáIyaiľol szóló
ľendelet módo sító rendeletébe.

'Ąmennyiben a módosítrísi kérelem szakmailag, Väľ ĺndokoltsĺĺga alapján' vary
jogszabályi|ag nem felel me5 ,ńgy a Pénzĺiryi ťIryosztály írásban, indoklással köteles a
módosításĺ kéľelem elutasításáľól a kéľelem benyújttĎját tńjékoztatni.

A kĺĺltségvetésľől és végľehajtĺísi szabá|yalĺól szóló ľenđelet módosításráľó] szóló elŐterjesztést
és ľendelet teľvezętét a PénzĹigý Ügyosztály készíti el, úgy, hogy az előterjesztés ffima7'7a
a módosítas indokoltságát is.

Felelős személyek:
Önállóan miĺkodő és gazdálkodó és az onáIlóan műkodő költségvetési szęľv vezetĘe,
Äc ą (1ąąĺ|ąąőr,ł lĺazatKgÉr Y vavlv'

Polgármesteri Hivatď szęrvęzetl egység vezetői,
I e gyző _ Polgĺírmesteľ.

A Józsefuárosi onkomlényzat Képviselő-testiilete őJtil jővahagyott e|őirěnyzat módosítás
keriilhet csak könyvęlésre. Az ĺinállóan miĺkc'dő és gazdalkodó költségvetési szerv az eľről.

szóló értesítést megkiilđi az önát|1őan mfüödő köitségvetési szerveknek.
Az önállóan mfüĺidő és gazdá|koďő koltségvetési szerv Gazdasźęj szęwęzete az
e|őlĺányr.atok nyilvántartiását, módosítását és fe|hasznźiétst oly módon köteles vezetni, hogy
abból bánnikor megáĺlapíthatók legyenek az önáIlóan miĺködő költségvetési szeľvľe
vonatkozó adatok.
l-Iavonta pénzforgalmi kimutatását ad az őnźůIóan mfüödő koltségvetési szerveknek tĺárgyhót
ktjvető 20Ąg.
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A szamviteti (fiókönyví) könyvelést az önr{llóan miĺködő és gazdálkodó kĺiltségvetési szeľv
Gazdasági szervezętę vezeti, és gonđoskođik anól, hogy a számvitelben elktilönii[ienek a
költségvetési szervek gazđasägs eseményei egymĺástól.

Az önáltóan működő kiiltségvetési szerv vezetője az eJnyeľt páiyázatałről masolatot küld az
onállóan mfüödő és gazđĺílkođó költségvetési szenr részéľe. Az önállóan mfüödő és
gazdálkodó költségvetési szerv a páIyźrat útjan elnyert összeg megérkezéséĺől éľtesíti az
önĺĺllóan mťĺköđő költségvetési szervet.

Az e|őirőnyzatok módosítĺísĺĺval és váiltoztatásával kapcso|atos kötelező eryeztetési
időpontok:

a) az I. penzĘyi negyedévi gazdalkodassal összefüggő, az eredeti el(llĺźnyzat
váLtoztatźsraiÍányuló döntés ďapjan' aze|őlĺźnyzatvźůtoztatást a tiĺrgyév ápľilis 10.

b) a II. pénziigyi negyedévi gazdríJkoďással összefüggő, az adott előirányzatváitoztatásru
irányul ó döntés alapj án, az e|ólľ,arry zat v źltoztatźľlt a tar gy év jtl lius 1 0.

c) a III. pérnigyi negyedévi gazdálkodással összefiiggő, azadottelőlr.anyzatváLtattatásra
iľányuló dönté s alapj tn, az e|őiľźny zat v áitonat.ást a tźtr gy év novembeľ l 0.

d) a rV' pénztigyi negyedévi gazdálkodással <isszefiĘgő, az adott eloirányzat
vźitonztźsra íranyuló dontés a|apjĄ az előtrźnyzĺ;t vźŁ|toztĄtźBt a tfugyévet ktivető év
januaľ 10.

Az iĺnállóan működő költségvetési szerv rész.ęről, a kapcsolattartó:.iĺtézményvezctÍl
A Gazdĺľlágí szew ezet résrľerőI kapcsolattartó : Gazdaságs v ezető

III, t 4. ILLETMENYGAZDÁLKoDÁS

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatasok előiĺanyzatáxal úgy kell gazdĺílkođni,
hogy az rállłáshely azévbátmely időpontjában betcilthető legyen.

Az önállóan mĺíködő költségvetési szerv munkáltatoi jogkönel és iináll.ó beĺgazdálkodassal
rendelkezik.

A Józsefuarosi Ônkoľm ényzatKépviselő-testiilete áhtal aköltségvetési ľendelettel jóvahagyott
létszámkeľettel azöněl|őanmfüödő költségvetési szęrv vezetője önallóan gazdálkodik.

A teljes köľiĺ önállóság következményeként a személyi juttatások tervezése, felhasarálĺísa'
annak anďitikus nyilvantaľtasa, abeszélmolashoz sziikséges adatok szolgáltatása az onállőan
műkĺidő kÓltségvetési szerv vezetőjének a feladata.

A béľmegtakarítást továbbá a távollétek miatti bérmaľadvaný szabadon felhasznráIja a
Jizsefuárosi orkoľmányzat Képviselő.testiiletének mindenkor éľvényes koltségvetési
rendelete éľtelmébęn és végľehajtasi szabályainak ťlgyelembevételével.

Az e||enjegyzési jogk<ĺr gyakorlĺísa soĺan az ŕ'nállóan működő és gazdálkodó köitséryetési
szerv biztosítja,hogy a munkaerő- bérgazđálkodĺís a jogszabrályoknalq belső szabályzatoknak
és az Önkorm ányzatKépviselő-testiilete đöntésének megfelelően történjen.

A b&gazdálkodĺással kapcsolatos vďamennyi írásos anyag (átsorolasok - kinevezések, nem
rendszeres juttatás, váliozásjelentés, trrlmunka stb.) továbbítása a nĺÁr feIé az önállóan
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mÍĺki'dő és gazdálkodó kĺiltségvetési szľeven keresztiil tiiľténik. Az önállóan működó és
gazdálkodó költségvetési szeľv feladata a ľvĺÁr.oot érkező k<inyvelési anyagok rögzítése.

Az tinállóan müködő és gazdäIkodó költséryetési szerv atvĺÁK fltal készített béľgazdálkodást
éńntő könyvelési anyagokat |<ihozza az önźiÍőaĺ mfüödő koltségvetési szervekhez. Az
önál]óan miĺkłidő és gazdálkodĺi kťĺ|tségvetési szeľv abéqegyzeket elęktronikus uton kapja,
melyet azonźi|őaĺmĺĺködő költségvetési szervek által megadott e-mail címre továbbít.

A havi nettó illetmégyeket a Polgĺĺľmesteri Hivatď Pénzügyi ĺJgyosztÁlya utďja a dolgozók
bankszámlájLíľa a MAK szĺímfejtése aIapjźn.

Az önállóan működő költségvetési szeľv a megbízělsi díjak saámfejtéséhez mellékeli a
megbízasi szeruődéseket a teljesítési igazolassal, valamint a dolgozók nyi|atkozatait
adólevonás, eü. hgz.z'ź,jáÍv|źLs tekintetében. Az egyéb személyi jutüatások kifizetések
fiubileumi jutalom' tulóra' tĺvolmaradás' torzsgfuda jutalorn' étkezési utalviány stb')
számfejtése az onźt|Ióarl múködő és gazdálkodó köttségvetési szerv feladata az önallóaĺ
milktidő költségvetési szerv munkáltatói intézkedése ďapjrĺn.

Iv.is. pnľzxEznlÉs

Az önállóan mrĺki'dő költségvetési szerv _ figyelemmel valamennyi köteIezettségváú7alasäta_
kizfuólagosan helýállni tartozik azért, Ilogy ídőarányosan Íinanszírozní tuđja a tfugyélĺr
mfüödési kiadásokat.
Az öĺľíllian mrĺkodő költségvetési szęrv bankszímlával nęm rendelkezik.
Beszerzések kiegyenlítése soľán töľekední kell az átutalásra.

Az onźů(őaĺ műkĺĺdő koltségvetési szenr kiiltségvetési elöirányzatainak teljesítése során
jelentkező bevételeket és kiadásokat az őnállóan mfüödő és gazdálkodó intémény a
MagyaĺorszĘi Volksbank Zrt.-né| megnyított 14100309-184f3949-0I000003 szźmíl
bankszámlán és aházipénztaľban kcll kcze|ni.

A bankszámlián kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogoť az önźůIóan működő és
gazdźůkodő kĺiltségvetési intéznény vezetóje' és a gazÄasági szervezetvezetője gyakorolják.

A bankszĺĺm|a péwforgalmanak bonyolítasa soľán a szamlaról kiadĺĺst csak az érvényesített,
e|IĄegyzett és utalvrányozoĹtbizony|atok alapján lehet, bizonylat nélkĺil ,,źnlta|źsi megbízás''
a bankba nęm küldhętő' A pénzfoľgalom bonyolí1ĺásárol a bankka| bankszámla szerződést kęll
kötni.
A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az a|őirás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni,
amelyben meg kell hatÁroni az alálĺćl'k sonendjét is.
A készpénďorgďom elsősoľban az óněi|óan miĺkĺĺdő és gazdálkodó költségvetési szerv
házípénztáĺában bonyolódik. Ennek szabáIyait a kiilön készített PénrkezeLésí szabáJyzat
tałta|mazza. A készpénzen kívüli péĺzforgaLom az átutalas a szźm]äůĺ szeĺződések,
megállapodások és egyéb okmányok alapján az önállóan műkiidő és gaz&álkodó kiiltsĘvetési
szeľv költséryetésí elszámolásí számlájaĺ bonyolódik.

Az öníllóan miiködŐ költségvetési szerv ellátmanyát a költségvetési szeľv vezetője ĺáltal
írásban kijelĆilt dolgozó kezeli' Az e|Iźĺmźny felhaszrálását két példanyban a költségvetési
szenl vezetője által íľrásban kijelölt dolgozćl köteles vezetni.
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A 30 naponkénti elszámolás soráĺr az e]szamolási ív egy pe|darryát megkÍildi az öná|lóan
miíkĺidő és gazdálkodó kcĺltségvetési szerv részére. Az elszÁmolasok a Pén:kezelési
szabéiyzatban rcigátettek szeľint töľténnek. Az iinálóan működő és gazdĺílkodó kiiltségvetési
szerv a bizonylatokat szabályszeľűségi szempontból felülvizsgálja és gondoskodik a
könyvelésiikröl.

A bizonylatok utalványozźlséú az onćitóaĺ működő költségvetési szeľv vezetője vég^, Ag,
érvényesítés és ellenjegyzés az önéúlróan működö és ga"těl|kodó kĺiltségvetési szervnél
töľténik, melyet amegfelelő végzettségiĺ mmkavállďó lát el.

Az ellátrnányban ęlsziímoit számlĺíknak, bizonylatoknak a szĺámviteli törvénynek megfelelő
kiállításáéĺ (alaki, taĺta|mi-szźnszaki helyességéért, teljesítés igazolásáért) az ônźllLőaĺ
nriíködö költségvetési szerv vezetője a felelős.

A gazdasőgi eseményekhez kapcsolóđó, azok során keletkezett bizonylatokat aszeruődő fęl,ęk
köztitt úg;'ĺrevezett kĹilĺjn szélmla ĺítad.ás.átvételi könywel keil kézbesíteni, melyből
megállapítható, hogy akelętkęzetťiĺatot (bizonylatot) melyik a költségvetési szerv mikor és
kinek aďta étt Ĺigyintézés céljából. A kézbesítőkönyvben jęlc'lni kell az elszámolas időpontját
és a bekiildött bizonylat darabszámt*.
A készpénz kí és befizetések szabźlyszertségéétt az önállóan mtĺködő költségvetési szerv
vezetője felelős, és egyutüal gondoskodik a pénz biztonsagos Łáľolásĺáľól.

Iv./6. KoTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, É'nvlĺ'ľĺrnsÍľÉs,
UTÁLVÁN"Y oZ^s,szAKMAI TELJESÍTÉs rcl.zorÁs

Kcĺtelezęttsé gĺrĺí]lal iás :

Kötęlezettségvállalásnak minősül az a fog|a|koztatatásra irányuló jogvíszony létesítéséről,
sz-erződés (megá11apod.ís) megkötéséľői, tĺámogatĺís biztosítasáról, illetve mĺís, pénzben
kífejezhető értékĹi szolgáltatas teljesítéséľe iÍányuló kötelezettség vĺíllalásráról szóló,
szabályszerűen megtett jognýlatkozat, amelyet aztnténnéĺy a kciltségvetése előiľányzatainak
terhéľe vlíllal, ideertve az árĺ vagy szolgáltatłás megrendeléséről elkiildi'tt és visszaigazolt
megrendelést, a jóváhagyott feladat megvďósítása éľdekében kötött, szerződéssei
alátámasztott okmány'
Kötelezettségvĺíllďást az öniilróarl miĺkiidő költségvetési szervĺaz önállóan miĺ.ködó és
gazdźlkodő költségvetési szeľv nevében az költségvetési szerv költségvetésében szeĺeplő
kiemeIt előinĺnyzatok erejéig az önállóan miiködő/ĺjnállóan miíködö és gazdalkodó
költségvetési szeľv vezetője vagy á|tala írásban megbízott személy vállďhat. Ennek ľendjét, a
kĺĺtelezettséget vallďó a szeruódő felek belső sr-abźlyz-atátban ľögzíteni kell.
A kötelezettséryďlďást kijvetöen gondoskođni kell annak nyilvĺíntaľtásba vételéről. A
nyilvántaľtĺás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás azonosító szźmźi" az a|apjźllsl,

szolgáló đokumentum meghatérozétstlt és keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a
kđtelezettségváilalás tałwěLt" összegét, évek szeľinti forľásĺít, a kifizetési hatáľidőket és azok
jogosultjait, továbbá a teljesítési aÄatokat (P1.: készpénzÍizetési szám74 vagy utalvány banki
átutďĺáshoz).
A kiltelezettségvállďas az önäi7óan mfüođő és gazdálkodó költségvetési szeľv Gazdasag1
vezetóje,vagy az ráItala kijelölt személy elle4iegyzése utĄ csak íľasban töľténhet.

Szakmai teljesítés ieazolása. éĺvényesítés:
A szakmai teljesítés igazo|ősa a k.ladź.s utalvtnyoztlsa előtt töľténik' A szaknai teljesítés
igazolása soĺán ellenőľizhetó okmanyok alapjan ellenőľizni, szakmailag igazolni kell a
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kiadasok teljesítésének jogosságát, cisszegszeľĺíségét, ellenszolgáltauíst is magában foglaló
kötelezettségvállďás esetében annak teljesítését.
A kötęlezettséget vállďó költségvetési szerv belső szabályzatźtban előÍrhatja a bevételek
meghatarozott köľéľe nézvę is a szakmai teljesítés igazolásanak kötelezettségét.
A szakmai teljesítést az igazo|ás dátumának, és a teljesítés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult szeméĺy alájräsäval kell igazolni.

A szakrnai teljesítés igazo|ása a|apján az érvényesítőnek ellenőrizríe keII az összegszerÍĺséget,
a fedezet megllétét és azt, hory a megeLóző üg;łnenetben az Aht., az źll,archááartźs
szeĺvezetei beszámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságďról szóló 24912000.

Q{II. 24.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: őJlaĺľ.héńartźlsi szőmviteli koľnłányĺendelĐ'
valamint az iłmĺ. előírásai! továbbá a belsö szabályzatokban fogÍaltakat megtartottrák-e.
Az érvényesítés feladataít az önállóan működő költségvetési szerv megfelelő szakembeľ-
elliítottsáqa hlźnytharl. az őnźilőanmtĺkĺidő és gazdálkodó kĺiltségvetési szeľv összevontan, a
saját szakmai feladataival egyĹitt, aGazdaság1szervezetmunkataľsď segítségévellátja el.
Apénzgazdźłkodási jogköľcĺk pontos gyakorlása éndękében az onál'Iőanmfüödő koltségvetési
szęrv köteles a kiadások és a bevételek érvényesítéséhez sziikséges dokumentumokat
megfelelő időben ľendelkezésre bocsátani.
Az ónáLIćnn mfüödő és gazđálkodó költségvetési szęrv az önĺállóan mfüödő költségvetési
szerv részére az éwényesítést a péĺumozgźts igényének megfelelő siirgősséggel köteles
elvégeztetni.
Amennyíben az ervényesítő a vizsgźiat sortn az ott megjel<ĺlt jogszabályot illetve a
kötelezetľséget vállďó szeľv bęlsó szabélyzatainak megséľtéséttapasztalja, köteles ezt jeIemi
azuta|vćnyozónak. Az éľvényesítés nem tagađható meg, ha ezt követően azatalványozó ęrľe
írásban utasítja. Az érvényesítésnek tn|ĺlmaznla kell az érvényesítésre utďó megjelölést, a
megállapított összeget, azéwényesítés dátumát és az éľvényesítő ďáÍľĺását.
Az éwényesítésľe jogosult személyekĺe, valamint azok kijelölésére a szabályokat megfelelően
alkalmazni kell. A szakmai teljesítés igazolásělra jogosult személyeket - az adott
kötelezettsé gvái7a7áshoz kapcsolódóan - a kötelezettségvďlaló írásban jelĺili ki.

Ellenieqyzés:
Az önállóan mrĺktidő költségvetési szeľvek részére az ellĄegyzési feladatokat az ĺinĺíllóan
műköđő és gazđálkođó kiiltségvetési szerv Gazdasági vezetője vagy az á|tala íľásban
megbízott személy látja el.
Az ellenjegyzés előtt aGazdaséęi vezetőnek minden esetben meg kell győződni alľól, hogy a
jóváhagyott, íIletve a módosított költségvetés fel nem hasmált elóinányrata biztosiga-e a
feđezetet, és a ktitelęzettségvráJlalás nem séľti.e a gazdłílkodásra vonatkoző szabźiyokat.
Pl' kinevezések, átsorolások aláírása. Amennýben níncs megfelelő feďezet, kiilső foľľás,

,,nem teljesíthető fedezethióny miatt,' ĺnegjegyzéssel visszakti|ďi az önállóan miíködő/
öná]lóan mĺĺködő és gazdálkodó költségvetési szerv vezet<|iének.

Amennyiben a köteLezettségvállaló/utalvźnyoző ennek ellenére is ragaszkodik a
kĺitelezettségvállalĺáshozlkiťĺzetéshez, fel kell vezetni a kötelezettségváIlalási
dokumentumľa/utalvźnyta, hogy ,,az ellenjegłzés utasítósra tÓrténť, és egýttď írĺĺsban
éľtesíteni koteles a tényľől felettesét majd ő éľtesíti azlĺarlýtő szervet. Tehát az elleqiegyzesi
jogkör gyakorlóją amennyiben valamilyen szabráIytalanságot łapasztal, megtagadhaqa az
e||eĄegyzést. Erurek tényď, valamint indokait íľásban tudada az önźilőaĺmĺiködő ĺ öná|Iőan
mfüodő és gazdálkodó költségvetési szeľv vezet<i{ével.
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Az elleqjegyzonekaz ellenjegyzést megelözően męg kell gyózőđníe arról, hogy a jővéhagyoĹí
költségvetés fel nem haszrĺĺlt, ílletve le nęm kötött' a kötelezęttségvátlalas tźĺtgyával
tisszefüggő kiadrísi el(Llľźnyrata reĺde1lkezésre ĺíll, illetve a befolý vagy a megtervezett és
vfuhatóan befolyó bevétel biztosítja a federste| a kifĺzetés időpontjában a fedezet
renđelkezésre áll.
Ha k<itęlęzęttségęt vállaló szęrv vezętöje a tě$ékoztatás ellenéľe írĺísban utasítást ađ az
ellenjegyzésre. az e|7enjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényľől költségvetési
szeľv esetén az lĺányító szeÍ\I vezetojét, egyéb kiitelezettséget váĺlaló szerv esetén a
pénzellátást végző szerł vezetőjét haladéktďanul ínísban éľtesíteni. Az iÍtľrYtó, illetve a
pénzellátrást végzo szeÍv a tájékoztatrĺs kézhez,łłételétiĺl számított nyolc munkanapon belül
köteles megvizsgáIni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségľe vonást.

Utalványozás:
Utalvrányozásra az érvéĺyesített és ellenjegyzett okmány alapjĺĺn a kijelölt személy jogosult.
Utalványozni az érvényesített okmanyra ńwezetett vagy külön ínĺsbeli ľendelkezéssel lehet. A
készpénzes fizetési mód kivételével, ktilön írásbeli ľendelkezésként elkészített utalványon fel
kell ttintetri azl.mlvěnyozó és azuta|věnyozas ellenjegyzőjének keltezessel ellátott aláúrásáú,
az ,,utalvány'' szót, a költségvetési éveg a beťĺzető és a kedvezméĺyezett' megnevezését
címét, a frzętés időpontját, módját, ĺisszegét a megterhelendő és a jóv:áírandó pénďoĺgďmi
szánnla szźtmélt és megnevezését, a kötelezettségvďlalas nyilvrántartási szamát.

Az oĺá]Iőan működő és gazdźlkodó költségvetési szerv elkészíti a Kötelezettségvállalrás,
utzlvźnyozĺás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai tefiesítés igazolás belső szabĺályozásanak
rendjét, melyet kiterjeszt az řjlněĺllőaĺmtĺktiđ0 költségvetési szeľvekľe vonatkozóan is.

W.tT. ossz,nľÉ'RHETETLENsEGI ps ľľrľ,vÁľTARTÁsI szABÁLYoK

A kötelezettségvállďó és az ellenjegyző,ilÍetve azvtaÍvámyoző és az elLen1egyző - ugyanazon
gazđaság1 eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az éwényesítő személy nem
lehet azonos a kötelezettségvállalásľą utalvĺĺnyozásrajogosult és asz.ak'mai teljesítést igazo|ó
szeméIlyel'

Kiitelezettségvállďĺási' elleqjegyzési, érvényesítési, utalvanyozasi és a szakmai te$esítés
igazolásara iTanyuló feladatot nem végeńeti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgáĺi
Tiirvénykönyv szerinti közeli hozzěúartozóją vaw maga javér a látná el'

A kotelezettséget vállaló szerv a kötęlezettségváJlďásra" el|Ąegyzésre, szakmai teljesítés
igazo|ásźĺra, éľvényesítésre, utalviínyozÄsta jogosult szeľrélyekről és alłíírrís-mintajukról a
belső szabĺályzatátbanĺogzített, foĺnrában és módon napľakész nyilvántaľtastvezet.

A hatályos nyilvántaĺást az önállóan műkiĺdő íntézrnényvezętő az a|áltás mintávď, szignóval
ę|lźfi,ł a, köteles a G azdasźęs szerv ezet részéte meghilđeni.

v. ANALITIKUS I{nLVÁNTARTÁS

Az önállóan m{iki'dő és gazdálkodó költségvetési szeľv Gaz.daságl vezetőjének az
írĺĺnymutatasźryal az önállóan működő kiiltségvetési szeľv e|végzi azév végi leltárfelvételeket,
javaslatot tesz a selejtezésľe a szabvźny nyomtatványok a|apjźm- A leltlározĺási és selejtezési
feladatok előkészítése és végľehajtása aLe|tározźlsi és Selejtezési szabźiyzat alapjan tiĺrténik'
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Az t'nállóan miíködŕi és gazdźikodó költségvetési szerv a pénzĘyi és számviteli analitikahoz
kapcsoló đó an az a|átbbi nyilvrántartásokat készíti el és vezeti :

Targyi eszköz SAFÁR plogram alapjĺín'
Kis értékií táĺ gyĺ eszköz SAFAR program alapjĄ
Passzív és aktív átfrrtók,
ý[tlnkąvállalók fizetési előleg nyilvĺántaĺtásaaziĺtéznényekre összesített formában,
KözĹizemi szolgáltatĺĺsok éĺékben és mennyiségben,
Utólagos elszámolásľa kíadott előlegek'
P á|y év-atok nyilvríntaľtas ą
Áfa nyilvantartás.

Az önállóan működő költségvetési szerv a következő analitikus nyilvántarüísokat köteles
vezetni:

Normatíva igénylés és elszámoliís,
Étkezéssel kapcsolatos valamennyi nyilvantaľtas (befizetés, megľendelés,lemondás),
Kötelezettség-vĺĺllalás nyilvantaľtásą napĺakészen mutatja a folyamatban lévő
kötelezettsé g-vállaĺĺísokat,
Kimenő szrámlrĺk (vevők) nyilvántaĺtás,
A munkavállalók bére, egyéb juttatasok személyenkénti nyilvántaľtrásą
P áLy ázatok nyilvántaľtá sa'

vI. INroRMÁclóÁnaľltÁs - szoLGlłLTATÁs. BEsZŕ(Molo ffi szÍľÉs

Az információĺíramoltatás az onől]óan működő, illetve az ĺjnłálióan mfüödő és gazdálkodó
költségvetési szeľv k<izott a megállapođrásban ľöýtettek szerint minđkét iinállóan műkĺjdő
kiiItségvetési szeľv feladata.
Az al|amháztaľt'ás pénziigyi információs rendszeréhez kapcsolódó informáciő szolgáLtatást az
önállóan müködö és gazdalkodó költségvetési szerv végzi az önáilóan miĺködő kĆiltségvetési
szew vezetőjével töľtént egyeztetés után:

költségvetési teľvezés,
kĺiltségvetési elöíĺányzatok évközi módosítása,
költségvetési előiĺányzatok éven beliili teljesítése, havi pénzfoľgalmi jelentés,

időközi kdltségvetési jelentés,

mérlegielentés, évközi mérlegj elentés,
likľiditási teľv,
költségvetésí beszámolas,
statisztikai adatgyiijtés, (beľuhazĺĺsi statisztika),
áfa bevallás,
ľehabilitáci ő s bozzĄálruIás.

Az infoľmációkat iđőben, teljes k<irűen' a valósĘnak megfelelően, a szíĺnviteli szabályokkal
és a statisztikai ľendszerrei vďó taľtalmi egyezőséggel kell ęlkészíteni és továbbítani a
felhasználó részéľe. Az önállóan működő és gazdáJkodó költségvetési szerv felelős a
szolgáltatott adatok valódiságáéĄ a szÁmviteli szabályokkď és a statisztikai ľendszerľel való
tafi alxÍIi e gy ező sé gért.
A jogszabályban és az lrőnyítő szerv źĺta| elrendelt gazdráĺkodrássď összefüggő feladatok
végrehajtźsĺáľól informáciőtaz tĺnállóan mÍiködő és gazdilkodó költségvetési intézmény ad.
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Az önállóan működő és gazđálkodó költségvetési szerv készíti el a saját és az önáilóan
műkČ'dő költségvetési szerv számszahj beszámolóját a péazfoľgalmi kimutatís a7apjźn, a
j ogszabálynak megfelelően előfü tagolasban.
A beszamoló kiterjed a költségvetési előiranyzatok alaku|ésélra és azok teljesítésére, a
vagyoni, pénzĺigyi és létszím helyzetre, a költségvetési feladatmutatókrą továbbá a
kciltségvetési támogatások elszámolásáľa.

Az éL|Lami és a központosított normatívak igénylése az évközi viĺltozasok (lemondás, igénylés)
és az ęlszĺĺmo|ásaaz <jnállóan mtĺködő költségvetési szerv felađata.

A szímszaki beszímoló elkészítéséhez az öĺéÄlőan miÍködö kdltségvetési szeľv köteles olyan
adatot szolgĺáItatni, amelyľől az <ĺnállóan működő és gazđálkodó költségvetési szeľrmek
esetlegesen nincs tudomĺásą pl. közďkalmazotti létsza'ÍI és béĺ., és feladatmutatók ĺállom:ánya

a 2|, 34, 35, 37 iĺrlapokfioz. A beszĺímoló szĺlveges éľtékelésének elkészítése az ĺjnrá]lóan

mfüödő költségvetési szęrv fe|adata azIĺányítő szęrv átlrtal. megadott szempontok ďapjĺán'
Az adatok helyességééľt az önállóan miĺköđő költségvetési szeľv vezetłĺje tnrtozjk
felelősséggel.

A beszĺámolóban szereplő méľlegkimutatas valódiságĺának ďátámasztása a befektetett
eszk<izok tekintetében az önĺíllóan mriködő és gazđáIkodó és öná.llóan mfüodő költségvetési
lntézmény decembeľ 31-i fordulónapi tényleges leltarával történik. A leltĺáľ felvételt az
önállóan működő költségvetési szęrv végzi az önállóan mfüöđő és gazđálkođó költségvetési
szerv Gazđasági vezetőj ének inányít asáv il.

Az átszęwęzés iđöpontjával egyidő9.q u szęrzódő felek átadó |e|tÁrt készítenęk a kis és a
nagyéľtékťl tőLrgyleszközęikről a SAFAR pÍogram ďapján, melyet az önźů|őan mfüĺidő és

gazdá|kodőköltségvetésiszervtészéteátadnak,

Az ĺinĺállóan m{iködő és gazdálkodó kiiltségvetési szeľv beszámolĺási kötelezettségének évente
hriľonr alkalommal (feléves, háľonr negyedéves, éves beszánroló) tesz eleget azlľ:ěnyítő szew
által kiadott szabélyzat al apj ĺín.
Az önáilőan mfüödő koltségvetési szeľvek źL\talkészített beszímolókat és a mellékleteket a
kijeliilt hataľidőĺe azlĺánýtő szeľvnek megkiĺldi.

A beszamoló szöveges részének szakmai ismertetését az önźilőanmriködő kĺiltségvetési szerv
köteles elkészíteni, azlĺäĺýtő szerv által kiadott szabźlyzat szerinti tartalommď.
A szźlmszaki részt ille.tve apennĘy| teljesítési tajékoztatćĺ az öĺáů|őanműködő koltségvetésí
szerv és az önállóan miĺködő és gazđĺáĺkodó ktiltségvetési szerv egymással egytitbnfüödve
készíti el.

Az éves pénzmaradvány megźi7apítźsźLt az önźůlóan mfüödő és gazdĺálkodó költségvetési
szew véga az önállóan működő költségvetési szeľv vezetőjének közľemiĺködésével, a
kötelezettségváĺlalással terhelt áthűződó kiadasokat figyelembe véve.

Az öná]lóan miĺktidő koltségvetési szerv szćmLéł áuít ki az önálL|őaĺ mťĺködő és gazdálkodó
költségvetésí szerł ađőszämäva| (étkezés befizetés, béľleti díjak, egyéb) a szÄmla
másodpéldanyát továbbitja az önállőan miiködő és gazďěúkodó k<iltségvetési szerv felé és a
kimenő számlák (vevők) nyilvĺántartrłsát vezetj. A szĺmla kiállít'ássat és nyilvántartĺíssal
kapcsolatosľészletesszabályokataPénzkeze|ésiszabáIyzattartdmazza.
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A készpénzes bevételt a Magyarországi Volksbank Zrt..ĺélmegnýtott 14100309-18423949-
01000003 szźlmű bankszámlĺĺra a taľgynapon befizeti.
Az Á'fa bevallást az önállóan miiködő és gazdálkodó költségvetési szerv készíti el, és az
iigyfélkapun keĺe szttil továbbítj a.

vll. MÍjKoDTETÉs, TÁRGYI EsznozľolÚĺÍľÁs, BERUHÁzÁs,
VAGYONKEZELES

Miiködtetés, ttlrgyi eszközök felújítĺísą benlházás, vagyonkezelés táľgyában az önáilóan
működő költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önállóan miĺködő költségvetési szerv
mĺĺködtetési feladatai kcizött:

gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáľól, szervezi, írźnyítja a foglalkoztatottak
mrrnkáját,
gondoskodik az iizemeltetéséľől, ezęn beltil kięmelt fe|ađata a tevékenysége
ellátásrához sztikséges iľodaszeą nyomtatvány, sokszorosítási anyagok' könyvek,
folyóiľatok, egyéb infoľmációhoľdozók, számítástechnikai anyagok beszerzése, a
folyarnatos működést biztosító közvetlen felhasanálasľa keľĺilő _ készletek
beszeruése, egyéb szakmai készletbeszerzések,
gonđoskodik a meglévő vagyontaľgyak folyamatos karbantartásríról.

Az öĺźiLóan működó és gazdálkodó, vďamint az d'nálló műk<idő költségvetési szerv az éIet-
és balesetveszély, valamint miĺktidtetést gátl.ó műszaki hibákľól azonnal értesíti a
Polgáľmesteľi Hivatalt. A hibák e1hźntÁsałőLazéintettköltségvetési szerv gondoskodik.

A táľgyi eszkcĺzök (épület' építmény, gép, beľendezés, jánľrű) beszeruését, fe|tĄitźsát stb., a
közbęszeĺzési értékhatĺáĺt el nem érő beszeĺzéseket az önállóan miíködő és az önállóan
miiktidő és gazdálkodó költségvetési szerv saját maga ntézi.lnĺloan köt szerződéseket és
gondoskodik a miíszaki ellenőrzésľől'

Vagyonkezelés tekintetében. az önĺállóan mfüödő költségvetési szerv jogi személyiségéből
ađódóan - az tinkormányzat tulajdonát képező . vagyonát a jogszabéiyokban előíľtak
szeťlĺt, önállóan hasznáLja és hasmosítja. Kötelęs bet'aľtani az onkoľmányzat hatál.yos a
Budapest Józsefvaľosi onkormány?at vagyonĺáĺól, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szeľvek beszeľzésí eljaľásrának szabźiyakől szóló ľendeletében (továbbiakban:
vagyonĺendelet) fo gIďtakat.

A vagyonkezelési, vagyonhaszrosítĺísi (eseti bérbeađás) joga addig teľjeĺi, amedđig az
InínyÍtó szeľ.ĺ aköltségvetési szerv a|apító okiľatĺíban és a vagyonĺendęlętébęn meghatározta.

VIII. JocorÉsköľF,LEZETTsÉcBx 
.:ť!::.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy saját ĺendelkezési jogkörÍikbe tartoző etőiráĺyzatok
fe|hasznát|źtsáért, a kötelezettségvallalĺások fedezetének neglétéért teljes korű felelősséggel
taĺtoz'nak.
Az előlĺźľryzatok fęlhasznĺílásĺínak sziĺkségességéért, az igénybe vett szolgĺáltatlísok
meľľryiségéért, mértékéért az elvríľható takaľékosság betartasa mellett az ontůIóaa mfüödő
költségvetésí szeľvet teĺheli a felelösség

Az tinállóan míĺködő kłĺltségvetési szeľvre kiteľjesztett szabáiyz.atok:
Számvitelí Politika. Számlaľęnd
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Leltátozźsí és lelüáľkés zítési szabéiyzat
Eszközök és Foľľások Értekelesi SzabáJyzat
PénzkezęLésíSz-abźtIyzat
AdatkezelésiSzabäiyzat
FEUVE ľendszerét bemutató szab áIy zat
Felesleges vagyonüáľgyak hasznosítasának és selejtezésének rendjéľől szóló
Sz'abźůvzat.

Az tinállóan mfüödő költségvetési szerľ á.Jita|készített és saját míÍkłĺdéséľe vonatkozó
belső szabályzatok:

Kollektív szeľződés.
Iratkezelési Szab tiy zat'
Mrmkavédelmi Sz-abźlyzat
Tűzvéde1m i S zabźi,1zat
Iďormatikai rendszeľek szabályozása, nyilvántaľtása (Informatikaí BiztonsĄgi
Politika)
Egyébszakmai(áeaz,ati)tźEg},tlutasítasok,szabźiyzatok.

Az ö,nállóan mtĺködő költségvetési szeľv belső szababyzatban rendezi az Ám,.20. $ (3)

bekezdése szerint a múködéséhez, gazdéikodĺĺsához kapcsolódó és pénziiryi kihatással bíľó,
j o gszabálýan nem szabáIy ozott kérđéseket.
Iry kĺilłinösen

a gazdźlkodassď - így kiiliinösen a kötelezettségvallalás, ellenjeg;zés, a szakmai
teljesítés igazolźsa, az érvényesítés, utďviínyoziís gyakorlĺísanak módjával, eljarási ésř' 
dokumentációs ĺészletszabćĺ|yuva|, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
ľendjével, és azadatszolgáltatási felađatok teljesítésével kapcsolatos belső előírĺásokat,
feltételeket,
a beszerzések lebonyol ítősé.ľ a| kapcsolatos eljaĺásľendet
a belfiildi és kĹilft'ldi kikiitdetesek e|rendelésével és lebonyolítísávď, elsz.ímolásávď
kapcsolatos kérdésęket,
az anyag- és eszközgazdďkodás számviteli politikában nem szabályozott kéľdéseit
a helýségek és berendezések használatara vonatkozó elöírásokat,
a repĺezentációs kiađlások felosztását, azok teljesítésének és elszánaolásrínak
szabáJyaIą
a vezetékes és ľádiótelefonok basznźiatźŃ,
a közéidekű adatok megismerésére iĺĺány.iiló kéĺelmek intézésének, ioválbbti a

kijtelezően közzéteeĺđő ađatok nyilvlínossá gľa hozata|őnak rendj ét.

A szabáJyzatok betaľtatlásáéľt az önĺĺllóan működő költségvetési szeľv vezetŐje felelős a
gazdálkođasa sorĺín'

Az cinĺátlóan miĺköđő és gazdálkodó költségvetési szerv havonta tttjékonďást ad az önél|lóarl

mfütĺdő k<iltségvetési szerv bevételi és kiađási előirěnyzatok és azok sajźlt vagy lrźnyítő
szervi módosításĺínak ďakulasáľól és azok teljesítéséről.

Az önállóan mĺiködő költségvetési szerv a kötelezettségvállalásairól nyilvanlartást köteles
vezetni, hogy ĺregrĺllapítható legyen az évenkénti kötelezettségvállalas összege.
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A jelen megállapodastól eltéľni csak Írásban és csak a szr;rzóđó felek egyetéľtése és az
Irĺányító szerv jóváhagyźsaesetén van lehetőség.

Ix. BELso ELLENoRzÉs

A szerzőđŐ felek kĺjlcsönösen riigzítit hogy a gazdźl|kodźlshoz kapcsolódó belső ellenőĺzési
feladatellátĺíst a Polgármestęri Hivatal ältal műköđtetett független belső ellenőrués látja el. A
belső ellenőľzés feladat- és hatráskörét és felelősségi rendjét a Polgáĺĺresteri Hivatď által
készített Belsó Ellenőruési Kézikönyv rögzítl.
A Polgármesteri Hivatal áItal- mííkciđtetett belső ellenörzési feladatellátás nem mentesíti a
költségvetési szen vezetőjét a FEUVE - mint a belső kontľoll tevékenység tésze a vezetői és

a munkafolyamatba épÍtett ellenőrzési feladatok _ alól, melyet a belső kontoll tevékenység
miikodtetése kapcsán kötelesek múködtetni.

x. ZÁRó RENDELKEZÉsEK

Ezen megáÍlapodás a szerződő felek Szeľvęzeti és Mĺiködési Sr'abźtyzatźmak mellékletét
képezi.
A megállapođást évęnként kell felülvizsgální és sztikség szerint móđosítani.
A szerzodő felek a megállapodast _ amely 24 oldďon keľiilt riigzítésre - elolvasas és

kolcs<inös éĺtelnezés utián, mint akaľatukkď mindennel megegyezőt" az alulított napon és

helyen egyetéľtéssel aláíť ák.
A' szęĺződő felek felsorolását címét és a költségvetési szervek vezetőinek egyetértő aläirását, az L.

szamri melléklet taľt a|maz'za.
Jelen megĺĺllapodĺĺś a felek aléúrásétt követően az |ĺźnyítő szerv részéĺe jóvĺáhagyasra

beteľjesztik

)il. HATÁLYBA LÉPÉ's

Ez a megállapodas azIrányitő szeľv képviselőjének alĺĺínísa napján lép hatályba.
A megállapodasban fogłďtakat az énntettek tuđomasul vették és kötelesek ennek megfelelően
eljáľri.

Budapest, 201 1. júníus 07.
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ArÁÍnÁsor

A Józsefuárosĺ Családsegítő és Gyermekjótéti Ktizpont
cÍm: 1081 Budapcst' Nópszínház u, ?f.
önĺáIlóan míikcĺdő és gazdálkodó k<ĺltségvetési szęľv ľészéről:

Äz,,ő szir őlzs a'' Gondozó Szolgá|at
cím: 1089 Budapest, Oľczy últ 41.
iinállóan működő költsésvetési szerv ľészéről :

A Józsefvárosĺ Egyesített Biilcsődék
cím: 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1.

<inállóan múkĺidő kĺiltségvetési szeľv részérő|:

i. számú mellék]et

Intézményvezető
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Jóváharyás

A Budapest Fővaľos VIII. keľrilet Józsefuĺíľosi onkoľnĺínyzat Képviselő-testtilete a299/f011.
(VII. 07.) számí hatánor-atźĺval a Munkamegosztĺĺs és a felelösségvĺállalás rendjét rogzítö
megállapodást j óváhagfi a.

Budapest, 201 1. jútius .'..
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2. szćLrÍľűmelléklet

MUNKAMEGOSZTAS ES A
FELEI,ossEcvÁrLALÁS RENDJÉT noczir o

MEGÁLLAPoDÁS
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Megállapodás, amely létľejött egyrészľől a Jőzsefválrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Kiizpont, mint ĺjnállóan mĺĺkĺidő és gazđźikodó költségvetési szerv /továbbiakban JCSGYIí

székhely: 1081 Budapest, Népszínházu. 22.
törzskonyvi azonosító: 791452
adőszám: I579t454-2-42
képviseli: Váradi Gizella íntézményvezető
(a továbbiakban: önállóan múkcjdő és gazdálkodó költségvetési szerv),

másrészről az ,,,őszirőzsa'' Gond oző Szo|gállat, mint önállóan múkĺjdő költségvetési szeľv
/továbbiakb an Ő szir őzsa l

székhely: 1089 Budapest, orczy tlt 4I.
törzskönyvi azonosító: 679385
adószám: ]6922552-2-42
képviseli: Nagy Ildikó intézményvezető
(továbbiakban : önállóan múkĺjdő költségvetési szerv)

másrésnől a Jőzsefválľosi Egyesített Biĺlcsődék, mint önállóan mfüödő költségvetési szerv
/továbbiakban JEB/

székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

törzskönyvi azonosító: 679374
adószám: ]6922545-2-42
képviseli: Scheer Ferencné intézményvezető
(továbbiakban: önállóan mfüödő kĺiltségvetési szerv),

a tovóbbíakban egyiitt: szerződőfelek kazatt az államhóztartásról szóló 2011. évi CXCV nr-
vérly (továbbiakbąn: Aht) valamint az államhóztartásról szóló t0rvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. renď) 9-I0. s-ainakfigłelembe
vételével.

Az oná||őan működő és gazdá|kodő intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önźi|ő gaz-
dálkodásijogköľe és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látjaeI, ľendelkezik gazda-
sági szervezeÍte|. Az oĺá|Iőarl mrĺködő intézmények szintén ĺlnálló kĺlltségvetéssel rendelkez-
nek.

A szerződő felek előzetesen rögzítik, hogł a Korm. rend. 9. $ (]) bekezdése alapján a
JCSGYK ľenđelkezik gazdasági vezető a|á tartoző gazdasági szervezettel, mely felelős a
hozzźúartozó <jnállóan mfüödő kĺiltségvetési szeľvek szabályos gazdaságí mfüĺjdtetéséért, a
pénzngyi, számviteli ręnd betaľtásáért, a zavarta|an mfüĺidéshez és gazdźikodáshoz szfüséges
likvi ditás bíno sitásáért.

2. AZ EGYÜTTMurooÉs Ár,r,łI,Áľos SZABÁLYAI
A Korm. rend' 10.$ (6) bekezdése alapján a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét (a
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) a JCSGYK (mint ĺĺnállóan mfüödo és gaz-
dálkodó kĺlltségvetési szeľv) valamint az oszirőzsa és a JEB (mint önállóan mfüödő költ-
ségvetési szervek) az a|ábbiakbanrögzített eljarásrend szerint osztják meg.
A munkamegosztási megállapodás megkiitésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonat-
koző jogszabályok bel.artźsźlt és a felek kozott a hatékony egyĹittmfüĺidés sorĺán egyéľtelmiĺen
rögzítésľe kerüljön a fe|adat-, hatás- és felelősségi kör<ik megosztása a szerződó felek között.

Az ĺ)nállóąn műkodő és gazdálkodó ĺĺöltségvetési szerv gazdasógi szervezete a gazdálkodással
osszefuggő kérdésekben figyelemmel kíséri a jogszabĺźlyok, rendeletek és a helyi onkormány-
zati (koltségvetési, zórszdmadási) rendeletek, szabályzatok, utasítások előírásait, változásait'



Ezelcről a hozzá tartozó önállóan működő koltségvetési szerveket tájékoztatja, a glakorlatban
történő betartásukat elősegíti, és nyomon lriveti.

Az önóllóan műk0dő és gazdólkodó szerv, illene az onállóan műkadő szervek Ónálló bank-
s záml áv al r endelkp zne k.

A bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére az alóbbi banl<számlók állnak rendelkezésre:

A s zánil ąv ezető pénziłlt é z eÍ

JCSGYK

JEB

iszirózsą

łxeve: Maglaľorszógi Vollabaltk Z.t. (oľczy téľi fiók),
címe: 1089 Budapest, Baross u. ]35.

pénzfor galmi j elző szóma : ] 4 l 0 0 3 0 9- 1 8 4 2 3 9 4 9 -0 1 0 0 0 0 0 3

pénzforgalmi jelzőszáma: 1 4 1 00000-20 ] 50649-0 I 000004

p é nzfor galmi j el ző s z áma : ] 4 ] 0 0 0 0 0 - 2 0 ] 4 7 6 4 9 -0 1 0 0 0 0 0 2

Az intézmények az onkormányzat képviselő testülete irónyító szerv által jóvóhag,,ott hltség-
vetési előirányzatai keretén belul kt;telesek gazdálkodni. Ennek betartósáért az intézményve-
zetőkfelelősek.

A munkáltatói jogkör gyakoľlása, az onáIlobérgazdá|kodás az tjnállóan mfüödő költségvetési
szerv vezetőjének a feladata, kĺitelessége és felelőssége a munkaügyi iratok szabáIyszenl kí-
tö lté se, a fo l yamato s táj éko zt atás, az adatszolgźitatás hite l e s sé ge.

A szerződo felek egymást időbęn tájékoztatjak' és koľľekt módon informáljfü a költségvetési
szervben történt valamennyi gazdasági eseményľől, illetve gazdasági kéľdésben a harmadik
f éI szánáľ a nffi to tt adatszolgáltatásľó l.

II. AGAZDASÁGI SZERVEZET. ns A GAZDASÁGI YEZETő FELADATAI

II./1. A GAZDASÁGI SZERVF-ZI'T
A Gazdasógi szervezet a JCSGYK, illene - a munknmegosztási megállapodás szerint - a hozzá
rendelt Óndllóan műkodő JEB és iszirózsa m{jkaúeftsééľt, a koltségvetés tervezéséért, az
előirányzatok módosításának, ótcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a

finanszírozási, adatszolgáltatósi, beszómolási és a vaglon hasznólatával, védelmével ossze-

fi)ggő feladatok teljesítéséért, a pénzügłi, számviteli rend betartásóért feleĺős szervezeti eg/-
ség.

AGazdasági szervezet jogi személyiséggel nem ruházható fel.

A Gazdasági szeľvezet ellátja:
a kĺiltségvetési szerv éves költségvetésének eloirźnyzatai tekintetében a tervezésí,
gazdá|kodási, finanszírozási, adatszo|gáItatási és beszámolási feladatokat,
a kclltségvetési szerv miĺködtetésével, iizemeltetésével, a benlhźnźlsokkal, a vagyon
hasznźiatával, has zno s ításáv a|, vé de lmével kap c so lato s feladatokat.

A JCSGYK gazđasági szewezęte az alábbi feladatok tekintetébenvégez tevékenységet:

kĺiltségvetés tervezése,
b eszáłno|ás, adats zo l g á|tatás,
számvitel, könyvelés,
pénzkezelés,
elóír tny zat mó do sítás,
előír źny zat- felhasznál ás,

infoľmációáramlás. 
5



információ szolgáltatás.

Az intézmények működését meghatźroző, gazdá|kodźsźůloz kapcsolódó és pénzügyi kihatás-
sal bíró, jogszabá|yban nem szabźl|yozott kérdéseket a JCSGYK belső szabáIyzata reĺđezi,
mely hatálya kiteľjesńésre keľĹil az önállóan mtikc'dő íntézményekľe. Ezek elkészítése, fo-
lyamatos aktua|izáIása JCSGYK intézményvezetője és a gazdaságivezetoje közös feIađata, az
alábbi témákban:

a gazdáIkodással _ így különösen a ktjtelezettségvá|Ialás, eLIenjegyzés, a szakmai tel-
jesítés igazo|ása, az éwényesítés' utalvényozás gyakorlásrínak módjával, eljarási és
dokumentációs részletszabźiyaival, valamint az ezeketvégzo személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáItatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások,
feltéte1ek,
a beszerzések lebonyo|ításźxa| kapcsolatos elj árásľend,
a belftildi és külftjldi kiküldetések elľendelésével és lebonyolításával, elszámolásával
kapcsolatos kérdések,
az arlyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabá|yozott kéľdései,
a számvite l i tĺjrvénvb en előírt szab á|v zatok.

II.tz. AZ oľÁllóAN MÚKooo ns GAZD^LKODO INTÉZMEI\rWEZETŐ
A JCSGYK intézményvezetőjének feladat- és hatásköre és felelősségi köre az onźi|ő gazdá|-
kodás és a gazđasági szervezet vezetése szempontjábőI az a|źlbbiak:

Az oná|Iő gazdáIkodást lebonyolítő gazdasági szervezet munkáját kĺjzvetlenüI vezeti, irányit-
ja, és ellenőrzi a munkáltatói, szakmai feladatok tekintetében.

Felelős a zcjkkenőmentes munka biztosításáért, a személyi és taľgyi feltételek megteremtésé-
éľt. A tĺiľvényesség betaľtásáéľt, és betartatásáért.

Jogköre a gazdasági szervezet munkatársai felętt a munkáltatói jogk<ir teljes köní gyakorolása
(a munkaerő felvétele, besoľolása, elbocsátása, illetményének megá||apítása, munkakĺjľének
meghatźrozása - a munkaköľi lęírásokban -, juta|mazása, elmarasztalása, stb.)
Ezekben a témákban minden esetben konzultál a gazđasági szervezęt vezetójével, a döntést ő
hozzameg

Munkáltatói jogkörét źttrvházza a gazdasági vezető részére a napi munka szervezése, atávo|-
maľadás engedé|y ezése, és a szabadságok kiadás a tfu gy ában.

A gazdasźąi vezeto átmeneti vagy tartós akadźiyoztatása esetén a JCSGYK intézményvezeto-
je haladéktalanul kĺjteles gondoskodni helyettesítéséľől, a gazdaságivezetői álláshely megüre-
sedése esetén annak betöltésérőI. Az áIláshely betöltéséig taľtó atmeneti időszakľa a költség-
vetési szerv vezetője íľásban, megfelelő végzettségua|ka|mazottat jelĺil ki a gazdaságivezetoi
feladatok e||átástlr a a po l gárme ster e gyetéľté s ével .

II./3. A GAZDASÁ GI VEZF..T o
A gazdasági vezető feladat- hatás- felelősségi köre:
A JCSGYK gazdasĺźgi vezetője a JCSGYK, valamint hozzá tartozó JEB, és oszirózsa műkÓdé-
séhez knpcsoĺódó pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért, ezen belĹiĺ kĹilonÓsen tervezĺźsi,
gazdólkodási, finanszírozási, adatszolgáItatĺźsi és beszómolósi, műk)dési, üzemeltetési, beľu-
házási feladatoknt lát el, valamint a vagyon használatával, hasznosításóval, védelmével kap-
csolatos feladatok ellátásáért felelős szeméIy.



Feladatait a JCSGYK intézményvezetőjének közvetlęn vezetése és ellenőľzése mellett |átja e|,

apéĺuugyi-gazdasági feladatok tekintetében annak helyettese. A gazdasági vezetó a gazdáI-
kodási feladatok tekintetébęn a k<iltségvetési szerv vezetójének helyettese abban az esetben is,
ha munkaköri elnevezése, beoszt ása ezt nem j eloli.

Közvetlęnü| kźnyitja és ellenőľzi a gazdasźlgi szervezetet, a tervezéssel, gazđźikodással, fi-
ĺanszirozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok e||túásáért felelős
alkalrrrazottakrrďĺ iľánymutatást ad, fclvćtcltikhöz javaslatokat tcsz a JCSGYK intézményve
zetője részére.

A gazdasźryi vęzető felelőssége nem érinti az intézmény vezetőjének, vagy az egyęs ügyekéľt
felelős alkalmazottak felelősségét.

Felelős a gazđasági egység számáramegjelölt, jogszabályban is rögzített felađatok ę|Iźtásáért.

Elkészíti a vonatkoző jogszabályokkal összhangban gazđá|kodás szabályait rogzitó dokumen-
tumokat, melyek hatáIyźlt kiteľjesztik valamennyi iĺtézményre. Az előírások betartásáért az
íĺtéz'ĺnényv ezetők a fel el ő sek.

A gazdasági vezető, vagy az źltalra írásban kijelölt személy pénzngyí ellenjegyzése nélkül
kĺitelezettségvállalásra nem keľiilhet soľ, illetve k<jvetelés nem írható elő.

A gazdasźęi vezető kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörben az áLlanhánar-
táséľt felelős miniszteľ által meghatttrozott. továbbképzésen ľészt venni. A részvételt a
JCSGYK vezetője decembeľ 3 l -éig igazolja, kivéve, ha a gazđasági vezetót a tárgyév július
l-jét követően nevezték ki (bíztak meg).

A gazdasági vezető képzettségi kÓvetelményeit a Korm. rend. I2. s -a rogzíti.

A gazdasógi vezető kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vag/ a megbízós visszavonása
az intézményvezető javaslata alapján a polgórmester jogkt)re. A gazdasági vezető, mint kôzal-
kalmazott feletti munkńltatói jogkört a JCSGYK intézményvezető głakorolja.

III. AZ oľÁIłoAN MUKooŐ ľs cĺ.zoÁĺ,rooó VALAMINT AZ oľÁllo.łľ
ľĺuxouo INTEZMÉI{YI BELso roľľnol,I,oK KIALAKÍľÁs'ł.

A szerződő felęk a kĺiltségvetési szerv mfüödésének folyamatfua és sajátosságaira tekintettel
kötelesek kialakítani, mfüödtetni és fejleszteni a kciltségvetési szerv belső kontrollrendszerét,
ezen belĹil kötelesek a folyamatba épitett, elozetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket
(FEUVE) mfüödtetni. A belső kontľollok kialakítása során a költségvetési szerv vezetoje ťl-
gyelembe veszi az á|IamhazÍartáséľt felelős miniszter áIta|közzétett, az á|larflháztartási belső
kontroll standaľdokra vonatkozó iriínyelveket.

A belső kontľollrenđszęr tarta|mazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabźiyzatokat,
melyek alapjan a kĺiltségvetési szerv érvényesíti a fe|adatai e||źtźstra szolgáIő előirźnyzatok-
kal,Iétszźlmmal és a vagyonnal va|ő szabályszeľÍĺ, gazdaságos, hatékony és eredményes gaz-
dálkodás kÓvetelményeit.

Az oná|Iőanmrĺkĺidő költségvetési szerv vezetóje felelős amegáI|apodásban rögzitett:
gazdá|ko dźls i feladatok v é gr ehajtásáért,

az ellęnorzési rendszeľ kialakításáért és műk<jdésééľt'

a költségvetés elkészítéséért, az e|fogađott költségvetés végľehajtásáért,
akötelezeÍtségvállalásokértésavagyor]nalvalógazdáIkodásért,
a mfü ödés szabáIy ozottságáért.



Az oĺźů|őan működő és gazdá|kodó kĺiltségvętési szerv fęlelős a megállapodásban rogzített:
pénzĺjgyí, számviteli, kĺinywiteli,nyi|vźntartási feladatok végľehajtásáért,
az előirźnyzatok, a módosított e|őirányzatok és azok teljesülésének kĺinyveléséért,
a beszámoló készítésééľt,
a gazdá|ko đź.s szab áIy ozottságáért.

A szeruődő felek külĺjn-külön is ktjtelesek olyan kontľollkĺirnyezetet kialakítani, melyben
világos a szewezeti struktuľa. egyértelműęk a felelősségi. hatásköri viszonyok és feladatok.
tú|áthatő a humánerőforrás -keze l é s.

A kontrolltevékenységęk kialakítása során a szerződő felek belscí szabá|yzataiban|ega|źhb az
a|ábbiakat szfü sé ges r o gzíteni:

engedéIy ezési és j óváhagyási elj árások,
az informétciókhoz v a|ő hozzáferés,
ťlz1kaikontrollok(hozzáf érésazeszkozokhöz),
beszámolási elj aľások.

ilI./I. A folyamatba épített, előzetes, utóIagos és vezetői ellenőrzés tekintetében a szerződő
felek kulan-ktilön készítik el az intézmény a Szabálytalansdgok Kezelésének Eljdrdsrendjét'

III.|2. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés tekintetében az Ellenőľ-
zési nyomvonalakat a gazdáIkodási teľiiletľe a gazđasági szervezet egységesen készíti el.

III/3. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés tekintetében a Kockázat-
kezelés be|ső szab á.Jyozását a szeruődő felek külön-kĹilön készítik el.

A szerzőđő felek kötelesek a kockázati tényezok figyelembe vételével kockázatelemzést vé-
gezni és kockázatkezelési rendszert mfü<ldtetni.

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a kĺiltségvetési szerv tevékeny-
s é géb en, gazdáIko dźls áb an ľej Iő ko ckázatokat.

A kockázatkezelés keľetében meg kell hatźrozni aZ egyes kockázatokkal kapcsolatos intézke-
déseket és megtételfü módj át, a vá|aszintézkedések folyamatbeli beépítését.

III.|4. A szerződő felek kcitelesek olyan rendszeľeket kialakítani és működtetni, melyek bizto-
Sítjfü, hogy a megfelelő infoľmációk a megfelelő időben eljussanak az onźi|őan mfüödő kĺjlt-
ségvetési szewel<hez és a gazdasźlgi szewezethez.

Az információs rendszerek keľetében a beszámolási rendszeľeket úgy kell működtetni, hogy
azok hatékonyak, megbizhatőak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határiđők és
módok világo san me g le gyen ek hatétr ozv a.

ilI./S. A szerződő felek katelesek a Korm. rend. alapján olyan monitoring rendszert műkod-
tetni, mely lehetővé teszi ą kaltségvetési szerv tevékenység,źnek, a célok megvalósításdnak
nyomon kavetését'

III./6. A szerződő felek rogzítik, hogł az ÓnóIlóan működő költségvetési szerv vezetője és az
ĺ)nóllóan műkodő és gazdálkodó kal*égvetési szerv vezetője, ąz elemi beszámolóhoz knpcso-
lódóan, jogifelelőssége tudatában tesznek részletes nyilatkozatot arról, hogy gondoskodott a
belső kontľoll rendszerek szabólyszerű, gazdasógos, hatékony és eredményes m{jktjdéséről.



Iv. AZ EGYÜTTMurouÉs xoľrnÉľ ľľRÜlnľnl, FELADATAI A
eĺznĺĺrouÁs sonÁľ
Jeĺen munknmegosztási megállapodás rogzíti a feladatok ellátósót, illetve a szerződő felek
kozaffi egltittműkodés rendjét az alábbiak szerint.

A szeruoďő felek kinyilvánítják azoĺ szźnđékukat, hogy a tőliik elvárható mértékben és minő-
ségben |árják el feladataikat oly módon, hogy az irányitő szerv tita| meghatźrozott számviteli
és gazdasági alapelvek (átláthatőság, valódiság, világosság' Iényegesség, következetesség,
ĺjsszehasonlíthatősźĺg, számoĺkérhetőség, elszámoltathatóság) teljes körűen éľvényesüljenek.

JCSGYK gazdaságifelađatátaza|apítő okirata a|apjánteljes könĺen saját gazdaságiszerveze-
te źital, illetve a gazdźikodásitag hozzáręndelt önállóan múködő költségvetési szervek alapítő
okiratában rogzített és a munkamegosztási megállapodásban foglalt pérungyi-gazđasági fela.
datait telj es mértékben el|átja.

Iv./l. A szerződő felek ktilcsłiniis együttműktidésének szabályait meghatáľoző főbb jog-
szabályok

A szerződő felek megállapodnak abban, hog,l együttműkÓdésük során a mindenkor hatályos
joganyag és ą hozzá kapcsolódó rendelkezések alapjánjárnak el, külÓnosen:

a minde nkor i kolt s é gv e té s i törv ény,

az óllamháztartásról szóló 20] 1, évi CXCV. törvény,

a szamvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

az államháztartási torvény végrehajtásáról szóló 368/20] ]. (XII. 3 ] ') Korm. rendelet,

az óllamháztartás szervezeti beszámolási és konywezetési kÔtelezettségének sajátos-
ságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet,

a k;ltségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
37 0/20 I I. (XII. 3 I .) Korm. rendelet,

a kalrcégvetési szervek gazdálkodósával összefüggő egléb központi vagł
helyi rendeletek, koltségvetési és zárszámadási rendeletek szerintjárnak el.

A fenti szabályok a|ka|mazása kötelező fi.iggetlenüI attőI,hogy az esetleges jogszabá|y módo-
sítások jelen megállapodásban átręzetésre kerültek-e, vagy sem.

A szerzőđő felek kĺizĺjtti jogvita vagy alkalmaztsi vita soľán az irányítő szerv dĺjntése megha-
tátoző.

IV.IL. ror,ľsÉcvETEs TERvEZEsÉvu KAPcsoLATos FELADATELLÁTÁS
ns ľĺuľra.MEGosZTÁS RENDJE

1.) A költségvetési teľvezés szakmai és szervezési feladata magábal foglalja:
a) a tervezési követelmények, előfeltételek, előíľások és módszeľtan megállapítását, íILet-

ve érvényesítését,
b) a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szaL<nai

feladatellátás me ghatár ozásźń,

2.) A költségvetési tervęzés számszaki feladatai magukban foglaljak:
a) a költségvetési kiadások, bevételęk, támo gatások előirany zatainak,
b) a költségvetés finanszírozásitervének,
c) a költségvetési szerv |étszźlm-e|oirányzatának. felađatellátásatźngyí feltételeinek,
d) a feladatellátást jellemző mutatósziímok (kapacitás-, fe|ađat-, teljesítmény- és ered-

ménymutatók) körének, illetve éľtékeiknek kidolgozását és megálLapításźt.

3.) A költségvetési javaslat alap eIőirányzatbő| és e\őitźnyzati tĺjbbletbő| á|I.
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A feladat során az ijná||őan mfüĺjdő költségvetési szerv vezetője meghatározza az irányítő
szerv á|talrogzített keľetszámok alapjĺín - mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek

a) fonásától függetlenül a feladataival kapcsolatosak, és jogszabályon alapulnak,
b) szerzőđésí, megállapodási (kültinĺisen többéves) kötelezettségen alapulnak,
c) a tapasztalatok alapj ĺán rendszeręsen előfordulnak,
d) eseti jelleggel vagy egyébként vźrhatőak,
e) az eszkozei hasznosításával függenek össze.

A Jĺízsefuárosi Onkormányzat Kiiltségvetési koncepciója, a tárgyévi kłiltségvetés terve-
zése, a köItségvetésĺ ľendelet és annak módosításával kapcsolatos feladatok szabályzata
szerint:

A kö lts é gv etés i s ze rv v ezetőj éne k feladatai :

Koteles a k;ltségvetési koncepcióban, a jogszabóĺyokban és a kiküldott koltségvetési
bekérőben foglaltak tartalmi és számszaki adatszolgáltatásra.
Kateles a számsząki és tartalmi adatszolgáltatást indokolni (jogszabályilag, megala-
p ozott s óg, telj e s íthet ő s é g).

A kokségvetési tervezet határidőben történő továbbítósa az Ônállóan műkadő és gaz-
dóĺkodó kal*égvetési szerv vezetőjének és a Gazdasági szervezet vezetőjének alóírá-
sával ellána, oly módon, hog,ł a Polgórmesteri Hivatal szalcrnai ógazati tłglosztály
vezetője és a Pénzüg,li Üglosztály hatóridőben tudja ellenőľizni és megjegyzéssel alá-
ír ós ávąl ellána rcvábbítani feldol gozásr a.

Az tinóllljan míĺködő költségvetési szerv kötelessége, hog1ł:

a) megvizsgálja a szalcľnai koncepciók megvalósításához és a koltségvetési szerv miiködé-
séhez rendelkezésre álló szervezeti, anyagi, szeméIyi feltételeket, valamint azok bővítésé-
neh ill en e s zűkíté s éne k s zülrs é ge s s é gét, l e hető s é geit ;

b) előzetesen megtervezi :

a szalcrnai prioritásokhoz, más felądandkozósokhoz knpcsolódva, valamint a tobblet-
t e lj e s ítmé ny e kke l e l é r he t ő b ev é t e l e k al apj án,

a terv ezett hatékonys ógnovelé s (szahnai er e dménye s s é g, gazdas ágos s ág) kovetelmé-
ny éne k érv ény e s ít é s év e l a v ár hat ó t o b bl etforr ás o k elo s zt ás át,

javaslatot doĺgoz ki ą kiadásokat, illene a bevételeket befolyásoló intézkedéselcre,
ideértve a jogszabályok szülaéges módosítását is,

felújítási, felhalmozási, beruházási, karbantartási javaslatot (tervet) dolgoz ki a ha-
tékony míÍködés fi g,,elembe v étel ével.

A ktiltségvetési kiadási és bevételi javaslat elkészítését, kidolgozźsát az <jnállóan mfücidő
kcĺltségvetési szerv vezetője a tervezési kĺivetelményeknek megfelelően készíti el úgy, hogy
ezt megelőzően az önállóan működő és gazdźikodó költségvetési szerv Gazdasági vezetője a
szerkezeti vá|tozásokat' a sziĺtrehozást' valamint az e|őfuźnyzat-tcĺbblet lęvezetését az irźnyi-
tó szeľwel egyezteti.

Az źi|a;mi noľmatívák mutatószámainak tervezésę kiilön-külön a szeruőđő felek fe|ađata.

Felelős személyek:

A kiiltségvetési teľvezetben szeľeplő adatok, feladatok mega|apozottságáért, teljesíthető-
ségéľt:

Önállóan műkodő és gazdáIkodó, valamint az ĺjnállóan működő költségvetési szerv
vezetője, és a gazdasógi vezető,

A jóváhagłott koltségvetési eĺőirányzatnak a megfeĺelő ĺírlapolrra való felvezetését (az
ellenőrző programba KGR-K] ]-es) a kidolgozott javaslatok szerint az t)nóllóan műkö-
dő koltségvetési szerv vezetője (és a gazdasógi üg,lintéző), valamint az Ônállóan mű-
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kadő és gazdálkodó kalrcégvetési szerv gazdasógi vezetője végzi, aláírásukkal és bé-

ly e gző l eny omat óv aI hi t el e s ítik.

Az tinállĺóan műktidő kiiltségvetési szeľv elemi ktiltségvetése magában foglalja a nemzet-
gazďaságiminiszteľtźtjékoztatőjábarlrcgzitettformában

a) a kíađásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt e|őirtnyzatokon belül tételenként
és szakfeladatrend szerinti tevékenységenként rész|etezv e,

b) ako|tségĺetési szerv személyi juttatásainak és létszámának ĺjsszetételét,

c) a szakfeladatrend szeľinti mutatók állományát és értékeit.

A szerzőďó felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a gazdasági szętvezetjogosult, és

egyben kĺiteles az oná||őarl mfüödő költségvetési szerv költségvetési tervezésére vonatkozó
iratokba betekinteni és a pénzügyi, munkaügyi, szeméIyzeti, illetve a munkaügyi, szeméIyzeti
iratok helyességét, valósággalvaló egyezóségét számszaki, foľmai és taľtalmi szempontból - a

kapc so l attart ők áIta|, előr e e gy eztetett i dőp o ntb an _ ellenő ľizni.

A gazdasźtgí szeĺleze|tel nem rendelkező kĺiltségvetési szervek a gazdźikodási feladataikat
ellátó önállóan mfüödő és gazdtikodó költségvetési szerven keľesztül ktildik meg az önkor-
mźnyzatnak az éves költségvetési tervet.
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Iv./3. pĺ, oInÁľw Z AT Bľ;Llĺa.s zľÁr,Ása. . vĺ ó o o s ÍrÁ s

Lz e|őír ńny zatok felhaszn álás a

Az elemi ktiltségvetés időaranyos felhasznźiásának ellenőrzése, valamint a negyedéves, a
féléves' és az éves beszámoló elkészítése, i|I. az évkozi összesített és az onállóan mfüödő
intézméĺyrę bontott adatszolgáltatźs aJCSGYK gazdasági szęrvezetének feladata.

Az oná||őan műkĺjdő költségvetési szerv kĺiltségvetési támogatási előirányzata csak az alapte-
vékenységľe, és az ezze| osszefiiggő egyéb kiadásokľa használható fel.

Az e|óirćnyzat-felhaszná|ásrő| az onźt|Iőan gazdálkodó költségvetési szerv saját maga gon-
doskodik.

Az oná|Iőan működő kclltségvetési szerv köteles elkészíteni a saját e|őirźnyzatai éves elői-
ŕnyzat felhasznáIási ütemtervét, valamint a likviditási tervét. E tervet źńađja az oĺá||őanmu-
kĺjdő és gazdá|kodő ktlltségvetési szervnek.

Az oná||őan működő kciltségvetési szerv éita| végrehajtotĹ, saját hatáskĺjrben elvégzett módo-
sításokról minđen esetben íľásban tájékoztatni keII az ĺjnállóan mfüödő és gazdálkodó költ-
ségvetési szervet.

Az oná||őan mfüödő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott e|óirźnyzat módosítá-
sa az onáIlőan mfüödő költségvetési szęrv kĺlltségvetési egyensúlyát nem séľtheti, illetve nem
veszéIyeztetheti, külĺinösen nem jźtrhat a műktjdés rendszeľes pénzugyí kĺjtelezettségváI|alá.
sok telj esítésének ellehetetlenülésével.

Az előĺľányzatok módosítása

ń)rtelmező ľen d elkez é s :

E|őirányzat.mĺídosítás: a megállapított kiadási, bevételi, támogatási kiemelt e|őfuźnyzat,
|étszttm-ę|őirźnyzatnöve1ésevagycsökkentése,
E|őirányzat.átcsopoľtosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének kiadási' bevéte-
li, tiímogatási főcisszegének vźĺItozat|ansága mellett, egyidejrĺ e|őirźnyzat csökkentéssel és
nĺiveléssel végrehajtható módosítás.

Az évkozi módosítás szabźl|yait a k<iltségvetési renđelet végľehajtási fejezete tartalmazza.
Az oná||őan műkĺjdő költségvetési szerv vezetője

teljes jogkĺiĺrel és felelősséggel gondoskodik a múkcjdési bevételi előirányzatok be-
szedéséről és jogosult a kiadási e|oirźnyzatok felhasznáIásáxa. Felelős a jóvĺĺhagyott
e|oirźnyzatok keretein belü1 a hatékony gazdá|kodásért, valamint a takarékos és sziik-
séges felhasznáIásért.

A költségvetésének végrehajtásźlhoz az cjnállóan mfüödő és gazdá|kodó költségvetési szerv
havi bontásban likviditási tervet készít az oĺáIIőan működő költsésvetési szerv áIta| e|készí-
tett likviditási terv alapján és megktildi azirźnyitő szervnek.

Az e|őirźnyzat módosítási, illetve átcsoportosítási kérelem az oná||óan működő költségvetési
szervek vezetői és a gazdasági vezető aláirásźtval, az onźlllőarl múködő kciltségvetési szerv
vezetőjének kezdeményezésére adható be.

A szakmai dtintést igénylő ktiltségvetés módosítási kérelmeket íľásban, a Polgáľmesteri
Hivatal (ńgazati iigyosztáIy) Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály vezetőjének nyújtják be.
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A módosítási kéľelemo kiitelező taľtalmi és foľmai követelményeĺ a következő:
módosítást érintő költségvetési bevételek és kiadások költségvetési szerkezeti bontás-
ban, továbbá ezen beltil feladattal, összeggel (előirźnyzat növelés, vagy csökkentés,
vagy törl és) me ghatár ozv a,

a módosítási kérelem szöveges indoklása,
az oná||őan mfüödő kciltségvetési szerv vezetójének és Gazdasági vezetojének aláítá-
sa.

Szakmai dtintést nem igónylő kiiltségvetési mĺidosítási kérelmeket a JCSGYK gazdasági
szervezete a Pénzügyi Ügyosztálynak nyújtja be.

A Pénzügyi Ügyosztály pénzügyi-k<iltségvetési szempontból a kérelmet felülvizsgálja, elle-
nőrzi (szźmszaki, adattarta|om, megalapozottság, jogszabźĺ|yi, indokoltság, kĺiltségvetés
szempontjábó|), ezt kövętően építi be a költségvetésről és végrehajtási szabźůyairól szóló ren-

delet módosító rendeletébe.

Felelős személyek:
onállóan működő és gazdálkodó és az oná|Iőan mfüödő kóltségvetési szerv vezetoje,
és a gazdaságívezető,

A Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testÍilete á|ta| jővtůlagyott eloíráĺyzat módosítás
kerĹilhet csak könyvelésrę. Az oná||őan mriködő és gazđá|kodó kĺiltségvetési szerv az eľó|
szóló éľtesítést megkü|dl' az <jnállóan műkĺjdő költségvetési szerveknek.

Az oná||őarlmfüĺjdő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szęrvezete az e|oirtnyzatok
nyilvantaĺtását, módosítását és felhasználást oly módon köteles vezetní, hogy abból bármikoľ
me gá||apíthatók le gyenek az onéilő an mfü ö dő kö lts é gveté s i szervre vonatko zó adatok.
Havonta pénzforgalmi kimutatását ađ az oĺtiLőan működő kc'ltségvetési szerveknek tríľgyhót
kĺjvető 20-ig.
A számviteli (főkcinyvi) könyvelést a JCSGYK gazdasági szervezete vezeti, és gonđoskodik
arról, hogy a számvitelbęn elkülönüljenek a költségvetési szervek gazdasági eseményei egy-
mástól.

Az öĺál.Iőan működő költségvetési szerv vezetóje az eLnyert páLyźzatairól másolatot küld az
önállóan műkcjdő és gazdáIkodó koltségvetési szęrv tészére. Az önállóan működő és gazdá|-

kodó k<jltségvetési szeÍv apá|yázat útján elnyeľt összeg megérkezéséľől éľtesíti az onźilőaĺ
mfüĺidő költségvetési szeľvet.

Az e|őirányzatok módosításával és változtatásá*a| kapcsolatos kötelező egyeztetési idő.
pontok:

a) azI. pénzngyi negyedévi gazdá|kodással összefüggo, az eredeti e|őirányzatvtitoztatás-
ra irrĺnyuló dĺjntés alapjźn, az e|őfuányzatvźitońatást atfugyév április 10.

b) a II. pénzngyi negyedévi gazdá|kodással összefüggő, az adott előiranyzatvá,|tońatásta
iľányuló dĺjntés alapjtn, az e|őirényzatvá|toztatást atźtrgyév július 10.

c) a III. pénziigyi negyedévi gazđá|kodźlssal összefüggő, az adott előirányzatvźitoztatásra
irrányuló döntés alapjtn, az e|őirtnyzatvá|toztatást atźtrgyév november 10.

d) a IV. pénzugyi negyedévi gazdáIkodással <jsszefiiggó, az adott előirlányzatvtl|toztatás-
ra irrínyuló döntés a|apján, az előiráĺyzat vźt\tońatást atźtrgyévet kcjvető év január 10.

Az onáIlőarlmúkĺidő költségvetési szeľv részéró| a kapcsolattartő.. intézményvezeto
A gazdasági szerv ezet r észét o| kapc solattart ő : gazďasági v ezeto

IV./4. A HUI|Ĺ',íNEROĺ ronruís rs pĺurĺr'ą,rnĺj e,ązoÁĺronÁs
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A betcjltetlen álláshelyekľe jutó személyi juttatások ęlőirányzatźxa| úgy kell gazdálkodni,
hogy az álláshely az év bárrnely időpontjában betölthető legyen.

Az oĺá||őaĺ miĺködő költségvetési szerv munkáltatói jogkönel és önálló bérgazdá|kodással
rendelkezik.

A Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testiilete á|ta| aköltségvetési ľendelettel jóvĺáhagyott
lótszámkeľette| az önállóan mfücidő költségvetési szerv vezetője önállóan gazdálkodik.

A teljes könĺ önállóság következméĺyeként a személyi juttatások tervezése, felhaszná|ása,
annak analitikus nyilvántartása, a beszámoláshoz sztikséges adatok szo|gtitatźlsa az onáI|őarĺ
mfücjđő kciltségvetési szerv vezetőjének a feladata.

A bérmegtakaľítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradvźný szabadon felhasznźija a Jő-
zsefuarosi onkormanyzatKépviselő-testületének mindenkor érvényes költségvetési rendelete
értelmében és végľehaj tási szabá|yainak figyelembevételével.

A bérgazdálkodással kapcsolatos valamennyi írásos aÍIyag (átsorolások - kinęvezések, nem
rendszeres juttatás, vźlltozźsje|entés, túlmunka stb.) továbbítása a MAK felé az önállóan mű-
ködő és gazdá|kodő kciltségvetési szerven keľesztül történik. Az onáIlőarl mrĺködo és gazđáI-
kodó költségvetési szerv feladata a MAK-bő| érkező könyvelési anyagok rogzítése.

Az oná||őanmúkodő és gazdálkodó költségvetési szerv a MÁK áIta|készítettbérgazďálkodást
érintő könyvelési anyagokat kIhozza az onáIlőan mfüödő kĺlltségvetési szervekhez. Az onźll-
lóan mfüöďő és gazďálkodó költségvetési szerv abétjegyzéket elektronikus úton kapja, me-
|yet az önállóan mfüödő ktiltségvetési szervek által megadott e-mail címĺe továbbít.

A havi nettó illetményeket a Polgĺíľmesteľi Hivata|Pénzügyi Ügyosztálya utalja a dolgozók
bankszáml ź!fu a a MAK számfej tése a|apjtn.

Az oná||őaĺ műkĺidő kĺiltségvetési szerv amegbízási díjak számfejtéséhez mellékeli a megbĹ
zási szerződéseket a teljesítési igazolással, valamint a dolgozók nyilatkozatait adólevonás' eü.
hozzájárulás tekintetében, Az egyéb nem rendszeres személyi juttatások kifizetések (ubileu-
mi jutalom, tu|őra, távolmaľadźn, törzsgárda jutalom, étkezési uta|vány stb.) számfejtése az
önállóan működő és gazďá|kodó költségvetési szeľv felađata az oná||őan műköđő költségveté-
si szerv munkáltatói intézkedése alapjan.

w./5. pÉ:Nzlíđ.zEI,Es

Az onáIIőan működő költségvetési szerv - ťrgyelemmel valamennyi kötelezettségvállalására _
kizárólagosan helýállni taľtozik azért, hogy időarányosarl ťtnanszíľozni tudja a tárgyévi mu-
kodési kiadásokat.

Az onźi|őan mfüödő költségvetési szeľv külön bankszámlával rendelkezik.
Beszeľzések kiegyenlítése soľán törekedni ke|| az átĺa|ásra.

Az intézmények banlĺszámlóin kezelt pénzeszkazakfelett a ľendelkezési jogot: intézményenląźnt
az intézmény vezetője gyakorolja.

A bankszám|a pénzforgalmának bonyolítása soľán a szźlmlárő| kiadást csak az érvényesített,
ellenjegyzett és utalvĺínyozott bizonylatok a|apjáĺ lehet, bizonylat nélkül ,,átutalási megbízás,,
a bankba nem küldhető. A pénzforga|om bonyolitésáró| a bankkal bankszámla szerződést kell
kotni.
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A bankszĺímla fęletti renđelkezés feltételeit az aláirás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni,
amelyben meg kell hatźrozni az aLáitők soľrendjét is.

Akészpénzforgalom elsősoľban az oná|Iőarl mfüĺjdő és gazđźikodó költségvetési szerv hźni-
pénztárában bonyolódik. Ennek szabá|yait a külĺjn készített Pénzkezelési szabź/ryzat i.arta|-

mazza. Akészpénzen kívtili pénzfotgalom az átutalás a szám|ők, szerződések, megállapodá-
s ok é s e gyéb okmányok a|apj an az íntézmények b anks zámláj an fo lyik.

z\z önóllóan működő költségvetési szervnek kiađott készpéĺu előleget a k<ĺltségvetési szerv
vezetője által íľásban kijelĺllt dolgozó kezęli. Az eIőLeg feIhasznźiását két példanyban a költ-
ségvetési szew vezetóje á|tal írásban kijelölt dolgozó kĺjteles vezętĺi.

Az e|szźľrlolások aPénzkezelési szabályzatbaĺ rögzítettek szerint történnek. Az önállóan miĺ-
ködő és gazdá|kodő koltségvetési szeľv a bizoĺylatokat szabályszeľĹĺségi szempontból felül-
vizsgźtlja és gondoskodik a könyvelésiikĺől.

A bizonylatok utalványozźsát az oná||őan múkĺjdő költségvetési szerv vezetője végzi. Az ér-
vényesítés és apénzigyi ellenjegyzés az önállóan mfüödő és gazdálkodó kĺiltségvetési szerv-
nél tcjrténik.

Az e|o|egben elszámolt számlĺáknak, bizonylatoknak aszámvite|i ttirvénynek megfelelő kiállí-
tásáért (alaki, tarta|mi-számszaki helyességéért, teljesítés igazolásáért) az önállóan működő
költségvetési szerv vezetóje a felelős.

A készpénz ki és befizetések szabźůyszeruségéért az oná||őaĺ múködő kĺiltségvetési szerv
v ezetője felelős, és e gyúttal gondo skod ik a pénz bizonságo s táĺolásaľól.

IY.t6. KoTELEZETTsEGvÁlr,ĺ.r.Ás. pÉľzÜcrn ELLENJEGYZES,
ÉnvnxynsÍľÉs, UTAI,vÁľ{YOZÁS, TELJESÍTnsĺc.ą.zoĺ,Ás
Kötelezettsé gvállalás :

Kĺjtelezęttségvállalásnak minősti| az a foglalkoaatatásra iľanyuló jogviszony létesítéséről,
szerződés (megállapodás) megkötéséről, tiĺmogatás biztosításźtról, illetve máą pénzben kife-
jezhető éľtéktĺ szo|gáItatás teljesítésére iľányuló kötelezettség valla|ásárő| szőlő' szabáLysze-
ľúen megtett jognyilatkozat, ameIyet az Intézmény a költségvetése előiľanyzatainak terhére
vá|IaI, ideértve az źlru vagy szolgáItatás megrendeléséről elkĹildĺitt és visszaigazolt megľende-
lést' a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében köttjtt, szerzodéssel alátámasztott ok-
mány.

Kötelezettségvállalást az ontlLőarl műkcjdő költségvetési szervlaz önállóan működő és gazđáI-

kodó költségvetési szeľv nęvében az költségvetési szerv költségvetésében szeľeplő kiemelt
e|őirźnyzatok erejéig az oná||őan működő/önáIlőanműködő és gazdálkodó költségvetési szerv
vezetője vagy á|ta|a íľásban megbízott személy vállalhat.

A kÓtelezettségvállalást kovetően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről., a min-
denkor használt pénzügyi, könyvviteli rendszerben (ľatigazd). A nyilvántartást a JCSGYK
gazdasági szervezete vezeti' A nyilvóntartás tartalmazza legalább a katelezettségvállalás azo-
nosító szómát, az alapjóul szolgáló dokumentum meghatározását ,ćs keltét, a kötelezettségvál-
laló nevét, a lútelezettségvállalás tórgyá1 osszegét, évek szerinti forrósóą a kifizetési határ-
időket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokot (Pl': készpénzfizetési számla, vagy
utalvány b anki átut aláshoz).

A k<jtelezettségvźi|a|tls az cjnállóan mfüĺidő és gazdźikodó költségvetési szerv gazdasági ve-
zetője,vagy az á|ta|a kijeltilt személy pénzngyi e|Lenjegyzése után, csak írásban történhet.

Pénztigyi ellenj e eyzés :
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Az onáI|őan működő költségvetési szervek részére az e||Ąegyzési feladatokat a JCSGYK
gazdasági vezetoje vagy az á|ta|a írásban megbízott személy létja e|.

A pénzügyi ellenjegyzés előtt a gazdasági vezetőnek minden esetben meg kell győzodnl atőI,
hogy a jóvahagyott, illetve a módosított köItségvetés fel nem hasznźit eIoirányzatabíztosít1a-e
afedezetet, és a kötelezettségvá|lalás nem séľtĹe a gazdáIkodásra vonatkozó szabályokat.

Pl. kinevezések, átsoľolások aláírása. Amerrnyiben nincs megfelelő fedezet, külső foľrás,

,,nem tcljasíthctő fcdczcthiáľl), miątt,, megsegyzéssol visszakii|dí az ĺlnállóan mfüĺjdő/ ĺjnálló.
an mfüödő és gazdáLkodó költségvetési szerv vezetőjének'

Amennyiben a kötelezettségvállaló/utalvanyozó ennek ellenére is ragaszkodik a kötelezett-
ségvállaláshozl|nfizetéshez, fel kęll vezetĺi a kötelezettségvállalási dokumenfum-
ra/uta|vényra, hogy ,,az ellenjeg,lzés utasítósra tortĺlnt,, és egýttalíľásban éľtesíteni köteles a
Polgĺíľmesteri Hivatalt. Tehát a pénzljgyi ellenjegyzési jogkcir gyakorlója, amennyiben vala-
milyen szabáLyta|arlságot tapaszta|, meglagadhatja a pénzigyi ellenjegyzést. Ennek tényét,
valamint indokait írásban tudatja az oná||őan miĺködő / önállóan mfüĺjdő és gazdálkodó költ-
ségvetési szęrv v ezetőj ével.

A pénztigyi ellenjegyzőnek az e||enjegyzést megelozóen meg kell gyózodrue arľól, hogy a
jóvahagyott kĺlltségvetés fel nem haszná|t, illętve le nem kötött, a kĺjtelezettségvállalás táľ-
gyáva| összefüggő kiadási előirźnyzata ľendelkezésre á11, illetve a befolyt vagy a megtervezett
és varhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, akiťlzetés időpontjábarĺ a fedezet rendel-
kezésre áll.

Teljesítés igazolása. éľvényesítés:

A teljesítés igazo|ása a kiadás uta|vźnyozása előtt töľténik. A teljesítés igazolása során ellenő-
rizÁető okmanyok alapján ellenőrizni, ígazo|ni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, osz-
szegszerűségét, ellenszo|gá|tatźst is magában foglaló kötelezettségváIIa|ás esetében annak
teljesítését.

A kötelezettséget vźtIIaIő kĺiltségvetési szerv belső szabályzatźlban e|oírhatja a bevételek meg-
határozott köľéľe nézvę is a teljesítés igazolásanak kötelezettségét.

A teljesítést az ígazolźls drĺtumĺínak, és tényének megjel<ilésével' az ana jogosult személy a|á-
ir ásź..v a| kell i gazolni.

A teljesítés igazoĺósa alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fede-
zet meglétét és azt, hogl a megelőző ügłmenetben az Áht., o, államhóztartás szeľvezetei be-
szómolósi és konyvvezetési kotelezettségének sajátossigairóI szóló 249/2000. (nI' 24.) Korm'
rendelet, valamint a Korm. ľend. előírósait, továbbá a belső szabólyzatokbanfoglaltakat meg-
tartották-e.
Az érvényesítés feladatait az önźt|Iőan mfüĺidő költségvetési szerv megfelelő szakembeľ-
ellátottsága hiźnyában - az oná|Iőan múkĺjdő és gazdálkodó kĺiltségvetési szerv cisszevontan, a
saját szakmai feladataival együtt, agazđaságíszeruezetmunkatarsai segítségéve|Iátjae|.
A pénzgazdálkodási jogköľök pontos gyakorlása érdekében az onźů|őan mtĺködő kciltségvetési
szerv köteles a kiadások és a bevételek érvényesítéséhez szfüséges dokumentumokat megfe-
lelő időben rendelkezésre bocsátani.
Az onźt||őan műktjdő és gazdá|kođó költségvetési szeÍv az önállóan mfü<jdő költségvetési
szerv ľészére az étvéĺyesítést a pénzmozgás igényének megfelelő siirgősséggel kĺiteles elvé-
geńetĺi.

Amennyiben az érvéĺyesítő a vizsgźllat során az ott megjelölt jogszabá|yok, illetve a kötele-
zettséget vállaló szerv belső szabá|yzatainak megsértését tapasńa|ja, köteles ezt jelezni az
uta|vtnyozőnak. Az éľvényesítéS nem tagadhatő meg, ha ezt k<jvetőerL aZ uta|ványozó erre
írásban utasítja. Az érvényesítésnek 1'arta|maznia kell az éwényesítésre utaló megjelölést, a
megállapított összeget, az érvényesítés dátumźú. és az érvényesítő a|titását.
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Az érvényesítésrę jogosult személyekľe, valamint azok kijelölésére a szabáIyokat megfelelően
alka|mazni kell. A teljesítés igazoIásárajogosult személyeket - az ađott kcitęlezettségvá|Ialás-
hoz kapcsolódóan - a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.

Utalvánvozás:

Utalványozásra az érvényesített olcľnány alapján a kijelolt szem,źly jogosult. Az utalvónyo-
zás pénzügli ellenjegłzését ą hatályos jogszabólyi előírások nem tartalmazzák, azonban
vezetői ellenőrzés keretében azt továbbra is fenntartjuk' Utalvónyozni az érvényesített ok-
mányra rávezetett vagy H;lan írásbeli rendelkezéssel lehet. A k.ászpénzes fizetési mód kivé-
telével, h;lan írásbeli rendelkezésként elkészített utalványonfel kell ttłntetni az utalványozó
és az utalvónyozás ellenjeglzőjének keltezéssel ellótott alóírásá4 az ,,utalvóny,, szót, a
kakségvetési évet, a befizető és ą kedvezményezett megnevezését, címét, a fizetés időpont-
ját, módját, osszegét, a megterhelendő és a jóváíľandó pénzforgalmi számla számót és
me gnev ez é s é t, a kÓtel e z e t t s é gv áll al ós nyilv ánt aľ t ós i s z ómát.

Az onźtl|őanmfüödő és gazdá|kodó költségvetési szerv elkészíti apénzgazdálkodási jogk<ir<ik

szabá|yozásának ľendjét, melyet kiterjesa az oná||őanműködő ktiltségvetési szervekre vonat-
kozóan is.

Iv .t7 . ossznrnRIIETETLENsÉGI És ľyrr,vÁľľĺ.nľÁsl SZABÁLYoK

A kcitelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, ugyarlazon gazdasági eseményre vonatko-
zőan - tzonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettség-
vźi|a|ásra,lta|vtnyozásľa jogosult és a szakmai teljesítést ígazo|ő személlyel.

Kötelezettségvállalási, pérzngyí e||eryegyzési, érvényesítési' utalvźnyozási és a teljesítés iga-
zolásfua irrányuló feladatot nem végezheti az a szemé|y, aki ezt a tevékenységét a Polgáľi Töľ-
vénykönyv szerinti ktjzeli hozzźúartozőja, vagy maga javéra Iźtĺá ę|.

A kötelezettséget vállaló szerv a kötelęzettségvállalásra, pél:.z;:d;gyi ellenjegyzéste, teljesítés
ígazolźsáta, érvényesítésre, utalvźnyozásra jogosult személyekľől és aláírás-mintájukľól a
belső szabályzatźtbanrogzített formában és módon naprakész nyilvantartástvezet.

A hatályos nyilvántaľtást az ĺjnállóan mfüödő intézményvezető az a|źtírás mintával, szignóval
eIláB,a,kötelesagazdaságiszervezetrészéremegküldeni.
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v. ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS l

A JCSGYK gazdasógi vezetőjének az iránymutatósávąl az onállóąn műkadő koltségvetési
szerv elvégzi az év végi leltárfelvételeket, javaslatot tesz a selejtezésre a szabvány nyomtatvó-
nyok alapján. A leltározási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Leltározási
és Selejtezési szabályzat alapjdn tÓľténik.

A JCSGYK gazdasági szervezete analitikus nyilvántartást vezet mindharom iĺtézményre az
alábbi targykörokben:

_ Tárgyi eszkoz(sÁpÁn progľam)'
Kis éľtékri tźlrgyi eszkoz (ANAL pľogram),
Passzív és aktív átfutók'
Munkavállalók fizetési előleg nyilvéntartása az intézményekľe összesített formában,
Kozĺjzemiszo|gáItatásokétékbenésmennyiségben,
Utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
P ály źnatok nyilvántaľtás a,

Afa nyilvantanás.
Ktite lezetts é g-v áI|aIás nyi lvántaľtása

Az <jnállóan miíködő költségvetési szervek <jnállóan a kövętkező analitikus nyilvántartásokat
kĺjteles vezetĺi..

Noľmatíva igénylés és elsziĺmolás,
Étkezéssel kapcsolatos valamennyi nyilvantartás (befizetés, megrendelés, lemondás),
Kimenő szőłrlék (vevők) nyilvántaľtás,
A munkavállalók bére, e gyéb j uttatások személyenkénti nyilvant artása,

P áIy ázatok nyi lvántaľtás a
Követęlések nvilvántartása

vI. INFoRMÁcloÁn,ą,MLÁS _ SZOLGÁLTATÁS- BE SZÁMO ĺo l<É'szÍrns

Az információáramoltatás az ĺinállóan mfüödő, illetve az oná|Iőan mfü<jdő és gazdálkodó
kĺiltségvetési szerv közĺitt a megá||apodásban rogzitettek szerint mindkét önállóan mfüc'dő
költségvetési szerv feladata.

Az á||anháztartás péĺlzllgyí információs rendszeréhez kapcsolódó informáciô szo|gá|tatást az
önállóan mfüĺjdő és gazďźikodó költségvetési szew végzi az oná|Iőan műkĺidő költségvetési
szew v ezetőj ével tĺjrtént egyeztetés után:

költségvetési tervezés,
költségveté si e|őfuźnyzatok évk<lzi módosítása,
költségvetési e|ókányzatok éven belüli teljesítése, havi pénzfoľgalmi jelentés,

időközi költségvetési j elentés,
mérlegjelentés, évkĺjzi mérlegjelentés,
likviditásí terv,
költségvetési beszámolás,
statisztikai adatgyĺijtés, (beruházźtsi statisztika),
áfa bevallás,
rehab i l itác i ő s hozzźĄ átu|ás

cégautó adó bevallás.

Az információkat időben, teljes könĺen, a valóságnak megfelelően, a szánviteli szabályokkal
és a statisztikai rendszerrel való lartalrmí egyezőséggel kell elkészíteni és továbbítani a fel-
haszĺá|ő részére. Az ontiLőan működő és gazdá|kodő intézmény felelős a szo|gtitatott ađatok
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valódiságáért, a számviteli szabáIyokkal és a statisztikai ľendszęrrel való tarta|mí egyezősé-
gért.

A jogszabályban és az önkorĺnźtĺyzat képviselő testiilete által elľendeIt gazdźůkodással össze-
fliggő feladatok végrehajtásríľól infoľmáciőt az önállóan műk<jdő és gazdáIkodó költségvetési
intézmény ad.

Az önállóan mfü<jdő és gazdálkodó költségvetési szeľv készíti el a saját és az onát||óan mfüĺj-
dő költségvetési szerv szźtmszakj beszrámolóját apéĺuforgalmi kimutatás a|apjźn, a jogsza-
bálynak megfelelően előíľt tagolásban.
A beszámoló kiterjed a k<ĺltségvetési előiranyzatok alakulására és azok teljesítésére' a vagyo-
ni, pénziigyi és létszám helyzette, a koltségvetési feladatmutatókĺa, tovźlbbá a költségvetési
támogatások elszámol ástľa.
Az á|Ianí és a központosított normatívák igénylése az évkozi vá|tozások (lemondás, igénylés)
és az eIszátmo|ása az cjnállóan mfüödő költségvetési szerv feladata.

A számszaki bęszámoló elkészítéséhez az onźtIlőan mfüödő kĺiltségvetési szerv köteles olyan
adatot szo|gáItatni, amelyről az ontiIőarl mfüödő és gazđźt|kodó költségvetési szervnek eset-

legesen nincs tudomása, pl. közalkalmazotti |étszźm és bér-, és feladatmutatók źi|omźnya a
2I, 34, 35, 37 tĺrlapokhoz. A beszámoló szöveges értékelésének elkészítése az onźi|őan mu-
kĺjdő költségvetési szęrv feladata az ĺinkormányzat képviselő testtilete által megadott szem-
pontok alapjtn.
Az adatok helyességéért az <jnállóan műkĺjdő költségvetési szerv vezetője tartozik felelősség-
gel.

A beszámolóban szereplő mérlegkimutatás valódiságának alátámasztósa a befehetett eszlĺÓ-

zök tekintetében ąz onóllóąn műkÓdő és gazdálkodó és onállóan működő kal*égvetési intéz-
mény december 3l-i fordulónapi tényleges leltárával t1rténik. A leltór felvételt az ÔnáIlóan
műkodő k)ltségletési szerv végzi a JCSGYK gazdasági vezetőjének irányításával'

Az oná|Iőarl mtĺködő és gazdá|kodó kĺjltségvetési szerv beszrímolási kötelezettségének tesz
eleget az ĺjnkormźnyzat képviselő testülete által kiadott szabźiyzat aLapján a megadott hatfu-
időlae és taľtalommal.
Az onáIIőan mfüödő költségvetési szeľvek áLta|készített besziímolókat és a mellékleteket a
kij elölt hatĺíľidőrę az Irźnyítő szervnek megküldi.

A bęszámoló szöveges részének szakmai ismertetését az oná|Iőan' mfüödő kĺiltségvetési szerv
ktjteles elkészíteni, azlrźtnyitő szerv által kiadott szabźiyzat szerinti taľtalommal.
A számszakirésú. illetve apéĺuugyí teljesítési tájékoztatőt az onáIIőan mfüĺĺdő költségvetési
szerv és az oná||őan műkĺldő és gazdá|kodó kciltségvetési Szerv egymással együttmfüödve
készíti el.

Az évęs péĺumaruđvĺíny megállapítását az onźilőan mrikĺjdő és gazdá|kodó költségvetési
szerv végzi az oná|Lőan mfüödő költségvetési szerv vezetójének kĺizreműködésével, a kĺjtele-
zettsé gv źĺIlalás s al terhelt áthilző ďő ki adásokat fi gye lembe véve.

Az öná||őan mfütidő koltségvetési szerv szttm|át állít ki az oná||őarl mfüĺjdő kĺiltségvetési
szerv adószámáva| (étkezés befizetés, bérleti đíjak, egyéb), a sztmia másodpéldźnyźń továb.
bítja az önállóan mfüöđő és gazdá|kodó kcjltségvetési szerv felé könyvelésľe és a kimęnő
szźtmlźtk (vevők) nyilvántaľtását vezeti. A szźmia kiállítással és nyilvantaľtással kapcsolatos
részlętesszabá|yokataPétukezelésiszabályzattarta|mazza.

A készpérzes bevételt a Magyaľországi Volksbank Zrt.-ĺé| megnyitott bankszámlźĄára a
targynapon bęťtzęti.

t9



Az Afa, cégautó ądó, rehabilitóciós hozzájárulós bevąllóst a gazdasági szeľvezet szerv kłźszíti
el, és az üg,,félkapun kpresztüI továbbítja.

vil. lvĺurolľETÉS. ľÁncyr F,sZKoZ
vAGYoNKEZELÉs

rnr,ÚĺÍľÁs, BERUHÁZ^s,

Mfüĺidtetés, tiĺrgyi eszközök felújítása, bęnlházás, vagyonkeze|és tźngyźtban az önállóan mú-
ködő k<jltségvetési szew vezetője a felelős. Az önállóan működő költségvetési szerv mfüöd-
teté si felad ataĺ kozott:

gondoskodik a munkaeľő foglalkońatźsátőI, szervezi, irányítja a foglalkońatottak
munkáját,
gondoskodik az uzęmeltętéséľől, ezen bęliil kiemelt feladata a tevékenysége ellátásá-
hoz szfüséges irodaszer, nyomtatviĺny, sokszorosítási anyagok, könyvek, folyóiratok,
egyéb infoľmációhordozók, számítástechnikai anyagok beszerzése, a folyamatos mú-
ködést biztosító _ k<jzvetlen felhasznáIásra kerülő - készletek beszerzése, egyéb
szakmai készlętbeszerzések,
gondoskodik a meglév o vagyoĺtźrgyak folyamatos karbantartásárő|.

Az oĺá|Iőarl mfüödő és gazdá|kodó, valamint az önálló működő költségvetési szerv az é|et-
és balesetveszéIy, valamint mfüödtetést gtńl'ő műszaki hibákÍól azowta| értesíti a Polgármes-
teľi Hivatalt. A hibák e|hźritásarőI az &íĺtett költségvetési szeľv gondoskodik.

A taryyi eszközcjk (épület, építmény, gép, berenđezés, jármiĺ) beszerzését, fe|íjitásźĺ stb., a
kozbeszerzési éľtékhatáľt el nem éro beszerzéseket az oná|lőal mfüĺjdő és az oĺá||óan műkĺi-
dő és gazdá|kodő költségvetési szęrv sajźt maga intézí. onállóan kot szerzódéseket és gon-
doskodik a műszaki ellenőrzésľől.

Vagyonkezelés tekintetében az onáL|őan működő kciltségvetési szerv jogi személyiségéből
adódóan - az ĺjnkormźnyzat tulajdonát képezó - vagyonát a jogszabályokban előírtak sze-
rint, önállóan használja és hasznosítja. Köteles betaľtani az Önkoľmányzat hatályos a Bu-
dapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonaľól, valamint a versenyeztetés és a helyi költ.
ségvetési szervęk beszerzési eljĺírásának szabá|yahől szóló rendelętében (továbbiakban:
vagyonrendelet) fo glaltakat.

A vagyonkezelésí, vagyonhasznosítási (eseti bérbeadás) joga addig terjed, ameddig azlrányí-
tő szerv a k<iltségvetési szerv a|apítő okiratában és a vagyonĺendeletében meghatźrońa.

vilI. JoGoK ns xoľľLEZETTsÉcBr

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy saját rendelkezési jogköľfübe tartoző eLókźnyzatok
fe|hasznźiźlsáért, a k<jtelezettségvállalások fedezetének meglétéért teljes körű felelősséggel
tartozĺak.

Az előirányzatok fe|haszná|ásának szükségességéért, az igénybe veÍt szo|gźlltatások mennyi-
ségééľt, méľtékééľt az e|vátrható takarékosságbetartása mellett az onáI|őaĺ mrĺk<jdő k<iltségve-
tési szervet terheli a felelősség.

A gazdólkodás területére vonatkozó, jogszabályokban előírt szabályzatokilt a JCSGYK keszíti
el, melyek hatályót kiterjesztik az onállóąn mĺikodő intézménye|cre is.
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Az önáLlőan műkĺidő és gazdálkodó k<iltségvetési szerv havonta tájékońatźtst ad az önállóan
miĺködő k<iltségvetési szerv bevételi és kiadási eloirźnyzatok és azok sajátvagy irtnyítő szer-
vi módosításanak alakulásrĺľól és azok teljesítéséľőI.
Az oná,||őarl mfüödő és gazdá|kodó költségvetési szeÍv az intézmények kötelezettségváLla|á-
sairól nyilvántartást köteles vezetĺi, hogy megállapíthatő legyen az évenkéĺlti kötelezettség-
vállalás összege.

A jelerr ľregállapođástól eltérrri csak íľásban és csalĺ a szetződó fclck cgyetéľtése és azlrényi-
tó szerv jóvźhagyása esetén van lehetőség.

Ix. BELso ELLENoRZÉS
A szerzodő felek kölcsönösen rogzítik, hogy a gazdáIkodźlshoz kapcsolódó belső ellenőrzési
feladatellátást a Polgármesteri Hivatal által működtetett független belső ellenőrzés lźĺja eI a
Képviselő-testiilet hatátozata szerint. A belső ellenőrzés feladat- és hatásköľét és felelősségi
rendjét a Polgármesteľi HivataI á|taI készített Bęlső Ellenőrzési Kézik<inyv rogzítí.

A Polgármesteri Hivatal áIta| múködtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti a
költségvetési szerv vezetőjét a FEUVE, - mint a belső kontroll tevékenységrésze avezetői és

a munkafolyamatba épített ellenőľzési feladatok _ aLőI, melyet a belső kontroll tevékenység
műkcjdtetése kapcsán kötelesek mfü cjdtetni.

x. zÁno RENDELKEZESEK

Ezen megállapodás a szętződó felek Szervęzeti és Mtiködési SzabźĺIyzatának mellékletét ké-
pezí.
A megállapodást évenként kell felülvizsgálni és szfüség szerint módosítani.
Jelen megállapodás 6 eglmással szó szerint mindenben megeg/ező példĺźnyban készült, me-

lyet szerződő felek a megállapodást elolvasós ,és kolcsont)s értelmezés utan, mint akaratukkal
mindennel megegłezőt, az alulírott napon és helyen egletértéssel alĺźírjók.
Jelen megállapodást a felek a\áírását megelőzően a képviselő testiilet részére jővźhagyźsra

beterjesztik.
xI. HATÁLYBA LEPÉS

Ez a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 20|3. februáľ 15. napján
napjrĺn lép hatálybu, 

"gyt,tta| 
a Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat

Képviselo-testületének 29912011 . (VII.07.) szźtm.ú határozatával elfogadott Munkamegosztási
és a felelősség ľendjét rögzitó megállapodáshatá|yát veszti.

A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kĺltelesek ennek megfelelően
eljárni.

Budapest, 2013. február,'. ..,,

A Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
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cím: 1081. Budapest, Népszínház u. 22.

önállóan mrĺködő és gazdáIkodó költségvetési szerv részérő|:

YáradiGizeIIa
intézményvezető

Az,,oszirőzsa', Gondozó Szolgálat

cím: l.089 Budapest, orczy űlt 4t.

önállóan mfü ödő ktiltsé svetési szerv r észér őI:

Nagy Ildikó
intézményvezeto

A Józsefváľosĺ Egyesített Biilcsődék

cím: 1083 Budapest, Szĺgetvárĺ u. 1.

ĺinállóan múködő költsé svetési szerv Észér őI:

Scheer Ferencné
intézményvezető

Jóváhagyás

A Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a

......12013. (II.06.) számthatáľozatával a Munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét
t o gzitő megállapodást j óvahagýa.

Budapest, 2013. február,,,,

Dr. Kocsis Máté
po1gáľmesteľ
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