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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. május 24.-ei ülésére 
 
Tárgy: javaslat Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá rendelt önállóan működő 

költségvetési szervek között megkötésre kerülő Munkamegosztási Megállapodás elfogadására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2011. (VI.30.) számú 
határozatával döntött Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: GI) és a hozzá 
rendelt önállóan működő költségvetési szervek (a továbbiakban: Intézmények) között kötendő, a 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó, azt a műszaki és vagyonvédelmi 
feladatok tekintetében is szabályozó Együttműködési Megállapodásról. A megállapodás az aláírást 
követően 2011. augusztus 1. napján lépett hatályba. 
 
A 2012. év január 1. napján hatályba lépett új, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó új 
szabályokat. 
 
Az Áht. 9. § (4) bekezdés szerint: „Törvény vagy kormányrendelet meghatározhatja azokat az 
irányítási hatásköröket és az átruházás módját, amelyeket a központi költségvetési szerv az irányítása 
alá tartozó költségvetési szervre, mint középirányító szervre átruházhat.”, továbbá az Ávr. 10. § (4) 
bekezdés szerint: „A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt 
költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: 
munkamegosztási megállapodás) rögzíti.”, melyet az irányító szerv hagy jóvá. Továbbá az új Áht. és 
Ávr. által teremtett változások követésének megkönnyítése és a határidők pontos betartása érdekében a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya NGM/1250/1/2012 ikt. 
számon tájékoztató levelet küldött a helyi önkormányzatok jegyzői és gazdasági vezetői részére.  
 
A fent hivatkozott jogszabályi változások szükségessé tették a jelenleg hatályos Együttműködési 
Megállapodások felülvizsgálatát, és az alábbi szempontoknak megfelelő módosítását, az érintett 
intézményi munkaközösség vezetőkkel folytatott egyeztetés alapján. 
 
A NGM/1250/1/2012 ikt. számú levél II. pontja alapján önálló költségvetést kell készíteni valamennyi 
önállóan működő költségvetési szervre, amellyel önállóan rendelkezik, és könyveiben önállóan jelenik 
meg, elkülönülten a GI költségvetésétől és könyveitől. Ennek megfelelően az Intézmény saját, külön 
adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Költségvetési bankszámláján és pályázati alszámláin a GI 
rendelkezési jogosultsággal bír, a pénzforgalmat a GI bonyolítja. Az adókötelezettségi feladatokat a GI 
látja el az Intézmény nevében is, kivéve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és járulékokat 
(nettó finanszírozás). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi egységes könyveléssel, 
pénzgazdálkodással szemben a GI-nek 33 intézményre elkülönítetten kell könyveket vezetni, 
költségvetést, beszámolót, adóbevallást, pénzforgalmi jelentést stb. készíteni. Mindez jelentős 
többletadminisztrációt jelent a GI és az Intézmények számára, mely csökkenthető az intézményi 
kiemelt előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság módosításával. 
 
Javaslatom szerint a Gazdasági Intézményhez rendelt valamennyi önállóan működő költségvetési 
szerv megkapná a személyi jellegű juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságokat. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
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9/2012 (II.24.) sz. költségvetési rendeletében bemutatott intézményekre vonatkozó egyéb kiemelt 
előirányzatok továbbiakban is a GI könyveiben kerülnének kimutatásra, azok feletti rendelkezési 
jogosultságot a GI kapná és annak intézményi felosztását keretgazdálkodás szabályozná. 
 
E tekintetben az új megállapodások a személyi jellegű juttatások és járulékaik feletti önálló 
gazdálkodás szabályait tartalmazzák, az eddigi szabályozás elemeit csak az új feladat miatti 
pontosításokkal kibővítve. 
 
A műszaki feladatok egységesítése, az ilyen jellegű problémák könnyebb, átláthatóbb, gyorsabb 
kezelhetősége esetében szükség volt arra, hogy a felújítási, beruházási munkák mellett a GI az 
Intézmények tekintetében –az eddig is működtetett gyorsszolgálat mellett– a karbantartási feladatokat 
is megszervezze és elvégeztesse. Erre tekintettel az Intézmények beruházási, felújítási és 
karbantartási tervben szerepeltetik igényeiket, s a tervezetből az Önkormányzat által jóváhagyott és 
pénzügyi előirányzattal biztosított munkák megszervezését, kivitelezését a GI Műszaki Osztálya végzi 
el. A szükséges megállapodásokat az Önkormányzat megkötötte az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel 
és a közbeszerzés útján kiválasztott céggel, illetve szakcégekkel. 
 
Ennek megfelelően a GI-nek 2012. május 31. napjáig el kell készítenie és az önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervekkel –azok adószámának megérkezését követően– alá kell íratnia az új Ávr. 10. § 
(4) bekezdése szerinti Munkamegosztási Megállapodásokat.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek a mellékletben szereplő Munkamegosztási 
Megállapodás-tervezet tartalom és szöveg szerinti elfogadását. Az így elfogadott megállapodások 
egységesen kerülnek megkötésre, melyről a Gazdasági Intézmény gondoskodik. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és …/2012. (……) számú 
határozatával Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá rendelt önállóan működő 
költségvetési szervek között kötendő, a mellékletben szereplő Munkamegosztási Megállapodást 
jóváhagyja, s felhatalmazza az érintett intézmények vezetőit a Munkamegosztási Megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: intézményvezetők 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2012. május 17.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
Melléklet: Munkamegosztási Megállapodás-tervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Síkné Papp Rita referens 
Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


