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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 
 
Tárgy: javaslat Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és az önállóan működő költségvetési 
szervek között megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás elfogadására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 16. § (4) bekezdés szerint „A gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti.”, melyet az irányító szerv 
hagy jóvá. E tekintetben –a fogalmi különbségektől eltekintve– hasonlóan rendelkezett a területet 
korábban szabályozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 14. § (5) bekezdés b) pontja is. 
 
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2007 márciusában a Képviselő-testület jóváhagyásával 
Együttműködési Megállapodást kötött a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervekkel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan. Az elfogadott megállapodás 
már megkötésekor több ponton ütközött a hatályos jogszabályokkal, valamint az előzetes tervtől 
eltérően kimaradtak belőle a műszaki és vagyonvédelmi feladatokra vonatkozó együttműködési 
szabályok, melyek működési problémát okoztak. E hiányosságokat a Polgármesteri Hivatal által 
végzett ellenőrzés is megállapította.  
 
Az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatra és átdolgozásra került a fentiek, az érintett 
intézményi munkaközösség vezetőkkel folytatott egyeztetés és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet alapján. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékletben szereplő 
Együttműködési 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 …/2011. (……) számú 
határozatával az Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá tartozó önállóan működő 
költségvetési szervek között kötendő, a mellékletben szereplő Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja, s felhatalmazza az érintett intézmények vezetőit az Együttműködési Megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: intézményvezetők 
 
Határidő: 2011. július 29. 
 
 
Újpest, 2011. június 23.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
Melléklet: Együttműködési Megállapodás tervezet 
 
 
Az előterjesztést készítette: Síkné Papp Rita oktatási referens 
Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


