Melléklet a 11. számú Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az
önkormányzati és a társulási fenntartású intézmények gazdálkodási feladatainak
ellátása tárgyú előterjesztéshez
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Dombóvári Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde közötti megállapodás

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Dombóvári Gyermekvilág
Óvoda közötti megállapodás

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Dombóvár Város Könyvtára
közötti megállapodás

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ közötti megállapodás

MEGÁLLAPODÁS
AZ INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ
INTÉZMÉNY, ILLETVE A „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT TÁRSULÁS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY KÖZÖTT A GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL

A megállapodás – Az államháztartásról szóló 368/2011 Korm. rendelet alapján- létrejött
egyrészről az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (7200 Dombóvár, Arany
János tér 21.), mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény (továbbiakban: Integrált)
képviseli: Gulyásné Kovács Zita intézményvezető,
másrészről a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás, mint önállóan működő intézmény képviseli: Forrayné Csere Emilia igazgató,
(továbbiakban: önállóan működő intézmény)
között az alábbi feltételekkel:
I.

Az együttműködés általános szempontjai

1.

Az Integrált és az önállóan működő intézmény együttműködésének célja az,
hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti
feltételeit teremtse meg.

2.

Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény
gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

3.

Az Integrált gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és
ésszerű gazdálkodás feltételeit, elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének
gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokban beépített belső ellenőrzési
feladatainak ellátása során.

4.

Az önállóan működő intézmény által teljesített, az önállóan működő intézmény
költségvetését megalapozó /pl. az állami normatívához szükséges létszámadatok/
adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az önállóan működő
intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében az
Integrált vezetője a felelős.

5.

Az Integrált gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami,
önkormányzati szabályozások eljussanak az önállóan működő intézmény vezetőjéhez,
és azok gyakorlati végrehajtását segíti.

Az Integrált összevontan - az önállóan működő intézményre vonatkozóan is - az alábbi
feladatok tekintetében végez tevékenységet:
1. tervezés
2. pénzkezelés
3. előirányzat-felhasználás
4. előirányzat módosítás
5. utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés

6. teljes körű számviteli feladatok
7. analitikus nyilvántartások vezetése
8. gazdálkodással kapcsolatos információáramlás
9. információszolgáltatás
10. beszámolás
11. működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás és vagyonkezelés
A feladatok ellátásáért 2013. július 1. napjától, havi nettó 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer
forint összeget fizet a Társulás, amely összeget a teljesített hónapot követő hó tizedikéig
átutalja az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet bankszámlájára.

II.

1.

Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során

A tervezés tekintetében

1.1. Az önállóan működő intézmény az Integrált rendelkezésére bocsátja azokat a
dokumentumokat, információkat, amelyek alapján az Integrált elkészíti:
1.1.1. Az önállóan működő intézmény költségvetési tervét az önkormányzati
rendelet-tervezet összeállításához.
1.2. Az Integrált a tervezés során:
1.2.1. Az önállóan működő intézmény vezetőjével együttműködve figyelemmel
kíséri az éves költségvetés teljesítését, és számításokat végez a következő évi
intézményi előirányzatokra.
1.2.2. Előkészíti az adatokat a Társulás elnöke és az intézményvezető között a
költségvetési egyeztető tárgyalásra, a hatáskörében lévő információkat ehhez
rendelkezésre bocsátja.
1.2.3. Segíti az önállóan működő intézmény vezetője által felvázolt szakmai
feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a
meghatározását.
1.2.4. A Társulás költségvetési rendeletének megalkotása után felfekteti az
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti bontásban és ezt a párhuzamos
vezetés végett egyezteti az önállóan működő intézmény vezetőjével.
1.2.5. Az Integrált elkészíti a költségvetési tervgarnitúra kitöltéséhez szükséges
összesítést és gondoskodik az intézményi költségvetés jogszabályban rögzített
határidőig való továbbításáról a Magyar Államkincstár felé.

2. A pénzkezelés tekintetében
2.1. Az Integrált összevontan a – bankszámla mellett működő alszámlák segítségével –
látja el a bankszámlán keresztül bonyolódó számlapénzforgalom bonyolításával
kapcsolatos feladatokat.
2.2. Az Integrált az önállóan működő intézményben működtetett ellátmányrendszeren
keresztül bonyolítja a készpénzforgalmat és végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat.

2.3. Az Integrált havonta meghatározza az önállóan működő intézmény számára a
szabad felhasználású ellátmány összegét, amelyet a Pénz- és értékkezelési
szabályzatban rögzít. Amennyiben az intézmény saját bevételét készpénzes
számláinak kiegyenlítésére is felhasználja, az ellátmány összegének
meghatározásakor ez beszámításra kerül.
2.4. Az Integrált kiemelt figyelmet fordít az önállóan működő intézmény szakmai
feladatainak ellátására, és a havi ellátmányt ennek megfelelően határozza meg.
2.5. Az az önállóan működő intézmény, amelyek erre igényt tart, megmarad az a joga,
hogy az elkülönített számlán lévő pénzt a működő OTP terminál segítségével a
pályázatok, szerződések teljesítése miatt bármikor megjeleníthetik saját
számítógépükön.
Természetesen az elkülönített számláról átutalást, csak az Integrált pénzügyi
ellenjegyzésével teljesíthető.
2.6. Az Integrált térítési díjszedési és pénzkezelési feladatokat ellátó dolgozója az
önállóan működő intézményben végzi a napi munkáját, a pénzkezelés szabályait
figyelembe véve kialakított irodahelyiségben, a munkáltatója által kiadott
munkaköri leírásában foglaltak szerint.

3. Az előirányzat felhasználás
Az előirányzatok felhasználásról az önállóan működő intézmény vezetője saját felelősséggel
gondoskodik.

4. Előirányzat-módosítás
Előirányzat-módosítás a kiemelt előirányzatok körében:
Az önállóan működő intézmény kérésére, Társulási tanács jóváhagyásával a kiemelt
előirányzatainak módosítására az alábbiak szerint kerülhet sor:
1. Az önállóan működő intézmény a kiemelt előirányzatokon belül, egyeztetve az
Integrálttal, a jogszabályok előírásait figyelembe véve átcsoportosíthat.
2. Az önállóan működő intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításukkal
kapcsolatban egyeztetnek az Integrált költségvetési szervvel.
Többletbevétel esetén jelzi a módosítást a bevételi és kiadási jogcímek
megjelölésével, a rendelkezésre álló dokumentáció megküldésével.
3. Az Integrált az önállóan működő intézmény saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-módosításával kapcsolatban az alábbiakat végzi el:
Az előirányzat-módosítást átvezeti az összevont adatokat tartalmazó
költségvetésen, az önállóan működő intézmény által nyújtott bizonylatokat
megőrzi.
Az önállóan működő intézmény által megküldött dokumentum átvételét
követően gondoskodik az előirányzat módosítás Társulási tanács előtti
hivatalos menetének biztosításáról.

5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés
5.1. A gazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlási rendje az alábbiak szerint alakul:

1.1.1. Kötelezettségvállalás:
Kötelezettséget az önállóan működő intézmény nevében az intézmény
költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig az intézményvezető, vagy az
általa megbízott személyek vállalhatnak.
A kötelezettségvállalás az önállóan működő intézmény anyagi eszközeinek
felhasználását maga után vonó intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel
(pl. munkavégzés, anyag-, áruszállítás, szolgáltatás) bekövetkezett, viselni kell.
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott (módosított)
költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a
fedezetet.
Az írásbeliség a rendszeresen jelentkező szolgáltatások /pl. víz, gáz, áram, telefon stb./
és az 100 e Ft-ot meg nem haladó összegű kifizetések esetében nem kötelező. Ha a
kötelezettségvállalás nem írásban történt, a teljesítés leigazolását a
kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell megtennie.
Kötelezettségvállalás lehet:
- alkalmazási okirat,
- megrendelés,
- vállalkozási, szállítási szerződés.
5.1.2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az Integrált vezetője, vagy az általa
megbízott személy jogosult.
A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott személy köteles meggyőződni arról:
- hogy a jogszabályokat, a képviselő-testület rendeleteit, határozatait, valamint a belső
szabályokat betartották-e.
- a kiadások teljesítéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e.
Amennyiben a pénzügyi ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a
kötelezettségvállalót tájékoztatni, aki az intézkedést korrigálhatja, visszavonhatja.
Amennyiben ez nem történik meg, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak a
kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet a „kötelezettségvállalás
ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal kell ellátnia és erről a Társulás elnökét 8
napon belül, értesíteni kell.
Ha a kötelezettségvállalás szabályos, akkor az Integrált pénzügyileg ellenjegyzi és
felvezeti a kötelezettség-vállalási nyilvántartásába.
Az Integrált fenti nyilatkozatait folyamatosan, legkésőbb 5 munkanapon belül teszi
meg.
Az önállóan működő intézmény vezetője a kötelezettségvállalásait pénzügyi
ellenjegyzés végett kísérő belső bizonylaton küldi meg az Integráltnak, melyben

szükség szerint megjelöli a tevékenységet, esetleg pályázatot, amelynek terhére a
kifizetést kéri.

5.2.

Az operatív gazdálkodási jogkör gyakorlásának rendje:
5.2.1. Érvényesítés:
Az érvényesítés feladatait az Integrált összevontan, a saját intézményi
feladataival együtt látja el.
A pénzgazdálkodási jogkörök pontos gyakorlása érdekében az önállóan
működő intézmény vezetője köteles a kiadások és a bevételek
érvényesítéséhez
szükséges
dokumentumokat
megfelelő
időben
rendelkezésre bocsátani.
Az önállóan működő intézmény vezetője jelöli ki a teljesítés szakmai
igazolására jogosultak névsorát.
5.2.2. Az utalványozás:
Az egyes kifizetések utalványozására az Integrált vezetője, vagy az általa
megbízott személy jogosult.
Az Integrált vezetője vagy az általa megbízott személy folyamatosan
gyakorolja utalványozási jogkörét annak érdekében, hogy a kifizetések a
fizetési határidőben megtörténhessenek. Az utalványozás minden esetben,
írásban, utalványrendelet felhasználásával történik.
Az utalványozás csak a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával
együtt érvényes.
Utalványozásra az igazolt számlát számla átadó-átvevő könyvvel kell az
Integrált irodájába eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt.

5.3. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai:
5.3.1. Az önállóan működő intézmény vezetője a hatáskörébe utalt személyi
juttatások előirányzatával – a jogszabályi előírások betartásával - önállóan
gazdálkodik.
5.3.2. A Társulás által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az
önállóan működő intézmény vezetője önállóan gazdálkodik.
5.3.3. Az Integrált végzi a nem rendszeres személyi juttatások számfejtését,
különféle jelentéseket a Magyar Államkincstár felé, az intézmény
valamennyi dolgozója számára.
5.3.4. Az Integrált költségvetési szerv a havi előirányzathoz viszonyított
teljesítésekről szakfeladatonként az önállóan működő intézmény szintjére
összesített létszám és bérnyilvántartást vezet.
5.3.5. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az Integrált biztosítja, hogy a
munkaerő- bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályoknak és a
Társulás döntéseinek megfelelően történjen.
5.3.6. A pályázati elszámolásokat az Integrált költségvetési szerv végzi az önállóan
működő intézmény teljes körű adatszolgáltatása mellett.

6. Számvitel

A számvitel keretén belül az Integrált összevontan látja el a könyvelési feladatokat,
összevontan állapítja meg az önállóan működő intézmény számviteli rendjét.
A számvitel szabályozásainak ki kell térnie az önállóan működő intézmény gazdálkodási
sajátosságaira, illetve tartalmaznia kell a felhatalmazásokat arra, hogy egyes részterületeket az
intézmény saját maga határoz meg.

7. Az analitikus nyilvántartási rendszer
A számvitel részét képező analitikus nyilvántartást az Integrált összevontan látja el.
7.1. A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások:
7.1.1. Immateriális javak, földterületek, épületek, építmények, beruházások, tárgyi
eszközök, adott kölcsönök, felújítások nyilvántartásait az Integrált
összevontan vezeti.
7.1.2. Az önállóan működő intézmény vezetőjével együttműködve, annak
iránymutatása alapján az Integrált elvégzi az év végi leltárfelvételeket. Az
Integrált az önállóan működő intézménnyel egyeztetve leltározási ütemtervet
készít, ebben meghatározza a leltárfelvétel időpontját, a résztvevő
személyeket, a leltározás módját, a leltár kiértékelését.
7.1.3. A leltárértékelés az Integrált feladata, amely a nyilvántartások és tényleges
készletek közötti eltérésekről kimutatást készít az önállóan működő
intézmény vezetője számára.
7.1.4. Az önállóan működő intézmény előkészíti selejtezésre a különféle tárgyi
eszközöket. Az Integrált selejtezéshez bizottságot hoz létre, amelybe az
adott önállóan működő intézmény tagot delegál.
Az így létrehozott selejtezési bizottság elvégzi a selejtezési feladatot, és az
Integrált költségvetési szerv irányításával vezeti annak dokumentációját.
A selejtezési bizottság meghatározza azon selejtezendő tárgyakat melyeket
eladásra javasol, és szakmai segítséggel meghatározza ezen tárgyak eladási
árát.
Az Integrált tárolja a selejtezési iratokat és értesíti az önállóan működő
intézmény vezetőjét a selejtezés eredményéről meghatározza a
megsemmisítési határidőt.
7.1.5. A raktározási készletekkel kapcsolatos elsőfokú analitikát a szállítólevelek
alapján az önállóan működő intézmény végzi a saját hatáskörű feladatvégzés
esetében, az ezzel kapcsolatos számlákat átküldik az Integrált költségvetési
szervnek ellenőrzés és az analitikai könyvelés végett.

7.2. Követelésekkel kapcsolatosan:
7.2.1.A kimenő számlák, vevőszámlák, ÁFA nyilvántartás (ÁFA bevallás készítése)
az Integrált költségvetési intézmény feladata, az önállóan működő
intézmény információt szolgáltat a számlázáshoz.
7.2.2. A többi követeléssel kapcsolatosan az önállóan működő intézmény és az
Integrált analitikus nyilvántartási kötelezettsége megoszlik az önállóan
működő intézmények között úgy, hogy önállóan működő intézmény
információt szolgáltat (követelések keletkezéséről, okáról, összegéről) az
Integrált (számszaki) munkájához.

7.3. A kötelezettségvállalás nyilvántartása:
A kötelezettségvállalás nyilvántartása az Integráltnál történik. A nyilvántartás
naprakészen mutatja a folyamatban lévő kötelezettségvállalást, illetve ezek hó végi
állományát, amit az Integrált az önállóan működő intézménnyel a havi zárást
követően minden hónapban egyeztet. A bejövő számlák nyilvántartását az Integrált
végzi, a kötelezettségvállalás nyilvántartással összevetve.
7.4. A függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartások. A nyilvántartásokat
összevontan az Integrált köteles vezetni.

8. Az információáramlás
Az információ áramlás biztosítása az önállóan működő intézmény, illetve az Integrált
intézmény között a megállapodás fenti pontjaiban rögzítettek szerint mindkét intézmény
feladata.
8.1. Az Integrált bármilyen adatszolgáltatást kér az önállóan működő intézménytől,
amely történhet írásban, telefonon, szóban, vagy e-mailben, mindig elsősorban
az önállóan működő intézmény vezetőjétől, vagy annak távollétében
helyettesektől kérheti.
Az önállóan működő intézmény vezetője az adatszolgáltatáshoz szükséges
tevékenységet azonnal elrendeli, és ennek elkészülte után adatot szolgáltat az
Integrált Szervezetnek.
9. Az információszolgáltatás
A különböző szintű jogszabályokban előírt információszolgáltatási kötelezettség továbbítása,
a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés az Integrált feladata.
Az önállóan működő intézmény azonban köteles azon dokumentumokat, illetve
nyilvántartásokat vezetni és azokat az Integrált rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé
teszik az Integrált közös, összevont adatokat tartalmazó információszolgáltatását.
A pénzügyi jellegű információszolgáltatás főbb területei:
- költségvetési terv,
- féléves és éves beszámoló,
- havi pénzforgalmi jelentés minden hó 15-ig
Ezen információk teljes körűségéért, a költségvetési kapcsolatok bemutatásának
valódiságáért, az adóhatóság felé történő bevallások, adatszolgáltatások tekintetében az
Integrált tekintetében is az Integrált vezetője, vagy az általa megbízott személy, valamint az
önállóan működő intézmény meghatározott jogkörrel rendelkező számviteli feladatokat ellátó
munkatársa tartozik felelősséggel. A felsorolt személyek felelőssége kiterjed továbbá a
szolgáltatott adatok valódiságára, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való
tartalmi egyezőségre is.

10. A beszámolás

Az Integrált elkészíti az önkormányzati szintű összesített, mind az Integrált, mint az önállóan
működő intézmény adatait tartalmazó beszámolót.
A beszámoló szöveges részéből az elvégzett szakmai feladatok ismertetését az adott önállóan
működő intézmény, a kapcsolódó pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatást a két intézmény
együttműködve készíti el.
Az Integrált feladata a pénzmaradvány kimutatása, indoklása a személyi juttatások
előirányzat körében az adott önállóan működő intézménnyel, egyeztetéssel történik.

10. Belső ellenőrzés, FEUVE
Az önállóan működő intézmény költségvetési szerv, belső ellenőrzését a Társulás külön
megbízással látja el. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
szabályozását erre vonatkozó szabályzata tartalmazza.

11.Záró rendelkezések

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az irányadó.
Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A felek a megállapodást megismerték, az
abban foglaltakat tudomásul veszik, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag a
Társulási Tanács felhatalmazása alapján aláírásukkal hitelesítik.

Ezen megállapodás a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás alapító okiratának melléklete.
A megállapodás 2013. július 1. napjával lép hatályba.

Kelt: Dombóvár, 2013.

……………………………………….
Gulyásné Kovács Zita
intézményvezető
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet

Fenntartó részéről jóváhagyta:

………………………………………..
Nagy Roland
elnök

………………………………….
Forrayné Csete Emília
intézményvezető
Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és az Egyesített Szociális
Intézmény közötti megállapodás

Dombóvár Város Önkormányzata és a Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás közötti megállapodás
MEGÁLLAPODÁS
önállóan működő gazdálkodó intézmény gazdasági szervezetének kijelölésére
amely létrejött egyrészről Dombóvár Város Önkormányzat
Képviseli: Szabó Loránd polgármester
Székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Adószáma: 15418197-2-17
PIR száma: 418191
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás
Képviseli: Nagy Roland elnök
Székhelye: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószáma: 15821472-1-17
PIR száma:821474
(a továbbiakban: Társulás)

között (a továbbiakban együtt: Felek) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 10. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi feltételekkel:
1. Felek megállapodnak, hogy az Ávr. 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Társulás
az irányítása alatt álló „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ (székhelye 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.; PIR száma 419440) (a
továbbiakban: Intézmény) önállóan működő költségvetési szerv tekintetében az
Önkormányzat irányítása alá tartozó Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
(székhelye: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.; PIR száma: 418629) (a
továbbiakban: Gazdasági Szervezet) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervet jelöli ki az Ávr. 9. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására 2013. július
1. napjától.
2. A Gazdasági Szervezet az Intézmény tekintetében a következő feladatokat látja el:
a. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok,
b. Az
előirányzatok
módosításának,
átcsoportosításának
és
felhasználásának (gazdálkodás) végrehajtásával összefüggő feladatok,
c. Finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok,
d. A vagyon használatával és védelmével összefüggő feladatok,
e. Pénzügyi, számviteli rend betartása,
f. Az Intézmény működéséhez szükséges valamennyi egyéb, az
államháztartási jogszabályok szerinti feladatok.
3. Az Intézmény és a Gazdasági Szervezet között a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét az Ávr. 10. § (4) bekezdése szerinti munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A munkamegosztási megállapodás tartalmazza, hogy az Ávr.

9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok közül melyik feladatot melyik szerv
látja el. A munkamegosztási megállapodás jelen megállapodás mellékletét képezi.
4. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban felsorolt feladatok ellátásáért a Gazdasági
Szervezetet nettó 200.000,- Ft/hónap, azaz nettó kettőszázezer forint/hónap összegű
díj illeti meg, melyet a Társulás a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutal a
Gazdasági Szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett ? számú bankszámlájára.
5. A 3. pont szerinti munkamegosztási megállapodást a Társulás Társulási Tanácsa és
az Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. A munkamegosztási
megállapodás és annak módosítása az utolsó jóváhagyó döntés napján lép hatályba.
6. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást a Társulás és az Önkormányzat
jóváhagyását követően 2013. július 1. napjától visszaható hatállyal kell alkalmazni.
7. Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik.
8. Jelen megállapodás megszűnik
a. Társulás megszűnése esetén a megszűnésének napján,
b. Az Intézmény vagy a Gazdasági Szervezet megszűnése esetén a
megszűnés napján,
c. Az Intézmény és a Gazdasági Szervezet közötti munkamegosztási
megállapodás megszűnése esetén annak megszűnésének napján,
d. Bármelyik fél felmondása esetén 60 napos felmondási idővel.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló
2011. évi CXV. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Korm.rendelet, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
10. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Szabó Loránd
polgármester
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvár, 2013. ……………….

Nagy Roland
elnök
„Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás
Dombóvár, 2013. ……………

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek
Szociális Intézményfenntartó Társulása közötti megállapodás
MEGÁLLAPODÁS
önállóan működő gazdálkodó intézmény gazdasági szervezetének kijelölésére
amely létrejött egyrészről Dombóvár Város Önkormányzat
Képviseli: Szabó Loránd polgármester
Székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Adószáma: 15418197-2-17
PIR száma: 418191
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális
Intézményfenntartó Társulása
Képviseli: Dobos Károlyné elnök
Székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Adószáma: 15821458-1-17
PIR száma:821452
(a továbbiakban: Társulás)

között (a továbbiakban együtt: Felek) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 10. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi feltételekkel:
1. Felek megállapodnak, hogy az Ávr. 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Társulás
az irányítása alatt álló Egyesített Szociális Intézmény (székhelye 7200 Dombóvár,
Arany János t. 2.; PIR száma 415848) (a továbbiakban: Intézmény) önállóan
működő költségvetési szerv tekintetében az Önkormányzat irányítása alá tartozó
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (székhelye: 7200 Dombóvár, Arany
János tér 21.; PIR száma: 418629) (a továbbiakban: Gazdasági Szervezet) önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki az Ávr. 9. § (1) bekezdés
szerinti feladatok ellátására 2013. július 1. napjától.
2. A Gazdasági Szervezet az Intézmény tekintetében a következő feladatokat látja el:
a. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok,
b. Az
előirányzatok
módosításának,
átcsoportosításának
és
felhasználásának (gazdálkodás) végrehajtásával összefüggő feladatok,
c. Finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok,
d. A vagyon használatával és védelmével összefüggő feladatok,
e. Pénzügyi, számviteli rend betartása,
f. Az Intézmény működéséhez szükséges valamennyi egyéb, az
államháztartási jogszabályok szerinti feladatok.

3. Az Intézmény és a Gazdasági Szervezet között a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét az Ávr. 10. § (4) bekezdése szerinti munkamegosztási
megállapodás rögzíti. A munkamegosztási megállapodás tartalmazza, hogy az Ávr.
9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok közül melyik feladatot melyik szerv
látja el. A munkamegosztási megállapodás jelen megállapodás mellékletét képezi.
4. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban felsorolt feladatok ellátásáért a Gazdasági
Szervezetet nettó 220.000- Ft/hónap, azaz nettó kettőszázhúszezer forint/hónap
összegű díj illeti meg, melyet a Társulás a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutal
a Gazdasági Szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett ? számú bankszámlájára.
5. A 3. pont szerinti munkamegosztási megállapodást a Társulás Társulási Tanácsa és
az Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. A munkamegosztási
megállapodás és annak módosítása az utolsó jóváhagyó döntés napján lép hatályba.
6. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást a Társulás és az Önkormányzat
jóváhagyását követően 2013. július 1. napjától visszaható hatállyal kell alkalmazni.
7. Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik.
8. Jelen megállapodás megszűnik
g. Társulás megszűnése esetén a megszűnésének napján,
h. Az Intézmény vagy a Gazdasági Szervezet megszűnése esetén a
megszűnés napján,
i. Az Intézmény és a Gazdasági Szervezet közötti munkamegosztási
megállapodás megszűnése esetén annak megszűnésének napján,
j. Bármelyik fél felmondása esetén 60 napos felmondási idővel.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló
2011. évi CXV. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Korm.rendelet, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
10. Felek a jelen megállapodást,
jóváhagyólag aláírják.

Szabó Loránd
polgármester
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvár, 2013. ……………….

mint akaratukkal

mindenben

megegyezőt

Dobos Károlyné
elnök
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális
Intézményfenntartó Társulása
Dombóvár, 2013. ……………

