
 

 

 

1 

 
1.) melléklet a feladat- ellátási megállapodáshoz 
 
amely létrejött egyrészről: 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., képviseli: 
Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke) - továbbiakban: Társulás -, 
másrészről:  
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., képviseli: Kató Pálné 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője, Hivatal Vezetője feladatellátó) - továbbiakban: 
Hivatal,- 
harmadrészről: 
az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (6645 Felgyő, Templom u. 1., képviseli: Márton Erzsébet 
intézményvezető) - továbbiakban: Intézmény -, 
negyedrészről:  
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Társulás Tagönkormányzata 6647. 
Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. - képviseli: Forgó Henrik polgármester) – továbbiakban: 
Tagönkormányzat-, 
ötödrészről: 
Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Társulás Tagönkormányzata 6645. 
Felgyő, Széchenyi u. 1. sz.  – képviseli: Horváth Lajos polgármester) 
között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben  (továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint. 
 
A felek rögzítik, hogy az Intézmény gazdálkodási feladatait a vonatkozó jogszabály szerint a külön 
megállapodásban Társulás által feladat ellátással megbízott Hivatal végzi, megállapodásban foglaltak szerint.  
 

I. Az együttműködés általános szempontjai 
 

1. A Társulás jogai, kötelezettségei: 
 
1.1. A Társulás a Hivatal által gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 

önkormányzati Társulási szabályozások eljussanak az Intézményhez, mellyel annak gyakorlati 
végrehajtását segíti. 

1.2. A Társulás Elnöke vállalja, hogy minden Társulást érintő jogi- és pénzügyi dologról 
haladéktalanul tájékoztatást ad a Hivatal Vezetője részére. 

1.3. A Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott éves költségvetésből való gazdálkodása és a 
pénzügyi folyamatok belső ellenőrzéséről – külön belső-ellenőrzési megállapodás és tervben 
foglaltak szerint – gondoskodik.  

 
2. Az intézmény jogai és kötelezettségei: 

 
2.1. A megállapodó felek kinyilatkoztatják, hogy a felek együttműködésének célja a hatékony, 

szakszerű, ésszerű és takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése. 
2.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, 

önálló jogi személyiségét és felelősségét. 
2.3. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszeréért az 

Intézmény vezetője a felelős. 
2.4. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az Intézmény és 

Hivatal között úgy kell kezelni, hogy abból megállapítható legyen a keletkezett iratot 
(bizonylatot) melyik Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett a másik Intézménynek. 

2.5. Az Intézmény önálló bankszámlával rendelkezik a Társulás bankjánál. 
2.6. A kisebb kifizetések teljesítése az Intézmény házipénztárában történik (készpénzellátmányt 

kap), amelyet az Intézmény készpénzkezelési szabályzata alapján és az ott szabályozott bizonylatok 
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felhasználásával költhet el.  Az Intézmény által beszedett bevételeket az Intézmény 
pénzkezelési szabályzata értelmében kell befizetni az Intézmény bankszámlájára. 

2.7. A költségvetési támogatás leigényléséhez a költségvetés és beszámoló készítésén szükséges hibátlan 
adatokat az Intézmény Vezetője írásban, határidőre köteles átadni a Hivatal számára. Az 
Intézmény Vezetője saját kezű aláírásával felel az adatok hiteleségért, helyességért. Az adatokat 
a Hivatal összesítve továbbítja részére. 

2.8.    Az Intézményi tárgyi eszközökre, készletekre, a személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, 
bér-dologi stb.) adatokat a Hivatal vezeti. 
 

3. Hivatal jogai, kötelezettségei: 
 

3.1. A Hivatal a Társulás által biztosítja a szabályszerű, törvényes, takarékos és ésszerű, hatékony 
gazdálkodás pénzügyi feltételeit a Társulás által jóváhagyott éves költségvetés terhére. 

3.2. Az 2.4. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban önálló érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének 
gyakorlása által és más a gazdasági folyamatokba épített vezetői ellenőrzési feladatainak ellátása 
során biztosítja. 

3.3. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört  végző Intézmény Vezetője felel annak tartalmáért, 
ellenőrzéséért  Hivatal.  

3.4. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról a Társulásba bevitt nevelési – és szociális 
intézményenként előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni (pénzforgalmi infó, előirányzat 
nyilvántartás) és erről információt szolgáltatni az Intézmény vezetője számára. 

3.5. Az Intézményi kötelezettség-vállalások nyilvántartása a Hivatal feladata. A nyilvántartás naprakészen 
mutatja az érvényben lévő kötelezettség-vállalásokat és ezek hó végi állományát, amit a Hivatal 
a havi zárást követően átad az Intézménynek. 

3.6. A Hivatal az Intézmény leltározási szabályzata és a leltározási ütemterve alapján készíti elő az 
Intézmény leltározását, egyeztetve az Intézmény vezetőjével. 

3.7. A leltárértékelés a Hivatal feladata, amelynek során az Intézményre vonatkozó nyilvántartások 
és tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

3.8. A Hivatal az Intézmény részére negyedévente megküldi a pénzforgalmi jelentést. 
3.9. A Hivatal évente költségvetést és beszámolót (I. féléves, záró) készít a Társulás Társulási 

Tanácsa részére (számszaki és szöveges előterjesztés és beszámoló formájában). 
3.10. A Hivatal az Intézménytől begyűjtött adatszolgáltatások éves költségvetés és szöveges 

beszámoló alapján az éves költségvetést és költségvetési beszámolókat, a Társulás által 
fenntartott intézményekre összesített formában megküldi a Magyar Államkincstár Csongrád 
Megyei Igazgatósága részére. 

3.11. Az egyéb pénzügyi információszolgáltatások tekintetében a Hivatal kötelessége a határidőben 
való teljesítés, adatszolgáltatások küldése. 

 
4. A Tagönkormányzat jogai és kötelezettségei: 

 
4.1. A számviteli könyvelést a Tagönkormányzat Hivatala szakembere végzi, aki gondoskodik arról, 

hogy a számvitelben elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól, az 
Intézmény önálló törzsszámán az EPER program által. 

4.2. A Tagönkormányzat Hivatala feladattal megbízott köztisztviselője gondoskodik a Társulásba 
bevitt intézményben folyó lezárult beruházás pénzügyi monitoringozása (5 évig) és egyéb 
adatszolgáltatás biztosításáról, erről a Hivatal tájékoztatásáról. 

 
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 

 
5. Az éves költségvetés tervezése 

 
5.1. A Társulás a Hivatal által az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves   

költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi Intézményi előirányzatokra. 
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5.2. A Társulás és a Hivatal előkészíti a tárgyalást a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, a   
Tagönkormányzatok polgármesterei, a jegyzői és az Intézmény vezetője között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra. 

5.3. A Társulás a Hivatal által segíti az Intézmény Vezetője által felvázolt szakmai feladatok 
pénzügyi igényeinek megállapítását, az Intézmény működési feltételrendszerének a 
meghatározását. 

5.4. A Társulás és a Hivatal együttműködve: 
5.4.1. felkészíti a Társulás Társulási Tanácsa ülésére az Intézmény Vezetőjét és számára további 

pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett; 
5.4.2. az Intézmény költségvetési tervét (a Társulás költségvetésén belül) a Tagönkormányzat előzetes 

egyetértési, valamint annak a Társulás Társulási Tanácsa általi tárgyalása után, a Társulási 
határozat szellemében segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, az 
önkormányzati költségvetéshez való viszonyítását, az esetleges önkormányzati kiegészítő 
támogatás biztosítását; 

5.4.3. a Társulás költségvetési határozat-tervezetének összeállításához az Intézmény vezetőkkel 
együttműködve, a Hivatal információkat szolgáltat a Társulás Elnöke és a Társulás 
Törvényességi Felelőse számára. 

5.5. A Társulás Társulási Tanácsa költségvetési határozata törvényi határidőn belüli megalkotása 
után a Hivatal felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat, kiemelt előirányzatonként.   

 
6. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 

 
6.1   A  Társulás  Társulási  Tanácsa  az  Intézményi  érdekeltség  érvényesülése és a rugalmas 

gazdálkodás biztosítása érdekében felruházza az Intézmény Vezetőjét az előirányzatok feletti 
rendelkezés teljes jogkörével. 

6.1. Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan      
gyakorolja és erről a Hivatalt folyamatosan tájékoztatja. 

6.1.1. A  Hivatal az Intézmény előirányzat-módosítása esetén megjelöli egyúttal azt a tételt, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

6.1.2. Az Intézmény saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-növelés esetében a Hivatal a 
Társulással annak fedezetét is (bevételi többlet teljesítése, vagy bevétel előírása) biztosíttatja. 

6.1.3. A kiemelt előirányzatoknál a pénzügyi fedezet mellett a jogcímet is meg kell jelölni, melyre a 
Társulás Társulási Tanácsa döntése szükséges. 

6.2. A Társulás Társulási Tanácsa által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az érintett 
Intézmény Vezetője felelős. 

6.3. Az előirányzat-módosításról a Hivatal tájékoztatja a Társulás Elnökét mindazokban az 
esetekben, amikor a Társulás Társulási Tanácsa által költségvetésében jóváhagyott 
előirányzatokat érinti a módosítás (előirányzatok véglegesítésekor). 

 
7. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 

 
7.1. A kötelezettségvállalások rendje 

 
7.1.1. Az Intézmény Vezetője az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseit 

ellenjegyzés végett megküldi a Hivatalnak. 
7.1.2. Amennyiben  a  kötelezettség-vállalásra  a  Hivatal szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető 

fedezethiány miatt” megjegyzéssel a Hivatal visszaküldi az Intézmény vezetőjének.  
7.1.3. Ha  a kötelezettség-vállalásnak van fedezete, akkor a Hivatal ellenjegyzi és felvezeti az 

elkülönített   kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 
7.1.4. A Hivatal a 7.1.1. és a 7.1.2. pontokban foglaltakról egy munkanapon belül nyilatkozik. 
7.1.5. A teljesült  kötelezettség-vállalásról   az   Intézmény    az  intézményi számlák aláírása útján 

tájékoztatja a Hivatalt. 
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7.2. Az utalványozás rendje 
 

7.2.1. A kifizetések utalványozása az Intézmény Vezetője hatáskörébe tartozik, a szakmai teljesítés 
igazolásával együtt. 

7.2.2.   Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak érdekében, hogy a 
kifizetések a fizetési határidőben megtörténhessenek. 

7.2.3.   Az utalványozás minden esetben írásban, az eredeti számlán történik. 
7.2.4.  Az  Intézmény vezetője által aláírt számlát úgy kell a Hivatalhoz eljuttatni, hogy abból ki 

tűnjön, hogy az intézményi számla a kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 
7.2.5.   A  számlát  a  kötelezettség-vállalás  nyilvántartásával  történt  összevetés  után  a  Hivatal 

ellenjegyzi és egyúttal intézkedik a kifizetés iránt. 
7.2.6.   Az utalványozott, felszerelt számlát a Hivatal banki naponkénti sorrendben tárolja. 

 
7.3. Az ellenjegyzés rendje 

 
7.3.1. A kötelezettség-vállalás és utalványozás ellenjegyzésére a Hivatal vezetője, vagy az általa 

megbízott jogosult.  
7.3.2. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettség-vállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik 

arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) rendelkezésre áll-e és nincs-e 
más akadálya a kötelezettség-vállalásnak. 

7.3.3. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, 
megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Intézmény 
vezetőjével. 

7.3.4. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettség-vállalás ellenjegyzésével azonos módon 
történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, vagy nincs a 
kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az utalványozónak, hogy nem 
jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az 
utalványra, hogy „az ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti az érintett 
település polgármesterét részletes indokolás egyidejű kifejtésével. 

 
7.4. Érvényesítés rendje 

 
7.4. A számviteli bizonylatok tagintézményenkénti érvényesítését az érintett intézményvezető által 

kijelölt személy végzi az ide vonatkozó számviteli előírások érvényesítésre vonatkozó 
szabályai szerint. 

 
8. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel 

való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai 
 
8.1. Az Intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol. Ennek keretében az álláscserékből 

keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti bérmaradvány összegét az aktuális 
likviditási helyzet függvényében a Társulás Elnökével és a Hivatal Vezetőjével történő 
egyeztetést követően használhatja fel az Intézmény.  

8.2. A Társulás Társulási Tanácsa által a költségvetési határozattal jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik. 

8.3. A Hivatal a havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről a rendszeres személyi juttatások 
esetében költség-nemenkénti bontásban létszám-és bérnyilvántartást vezet. 

8.4. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-és 
bérgazdálkodás a hatályos, vonatkozó jogszabályoknak, a Hivatal és az Intézmény belső 
szabályzataiban foglaltaknak és a Társulás Társulási Tanácsa döntéseinek megfelelően 
történjen. 

9. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
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9.1. Az Intézmény tárgyi eszközeinek- és készleteinek analitikus nyilvántartását a Hivatal vezeti. A 
bevételezések, felhasználások, más csökkenések és növekedések alapbizonylatait kiállítja, 
számítógépen feldolgozza. 

9.2. A Hivatal Vezetőjének az iránymutatása alapján leltározási ütemterv alapján készül a leltározás 
és annak kiértékelése. 

9.3. Az Intézmény előkészíti az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok selejtezési szabályzatban 
foglalt előírásszerű bizonylatolásáról. 

9.4. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Hivatal/Intézmény 
gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzata alapján történik. 

 
10. A készpénzkezelés rendje 

 
10.1. Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére házipénztárral rendelkezik, amelyből 

teljesítheti a különböző készpénzes kifizetéseket, az Intézmény pénzkezelési szabályzata 
alapján. 

10.2. A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény Vezetője a felelős, aki gondoskodik a 
készpénz biztonságos tárolásáról. 

10.3. A házipénztár legmagasabb összegét az Intézmény pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 
 

11. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása 
 

A Tagönkormányzatok által a Társulásba bevitt intézményei aktuális beruházási- és felújítási 
feladatainak felsorolását az Intézmény társulási fenntartásba való átadás-átvételi megállapodása 
melléklete rögzíti. Az egyes beruházási - és felújítási feladatok, pályázattól és tulajdonosi döntéstől 
függő megvalósításáról a felek külön megállapodás alapján döntenek a központi és helyi jogszabályok 
szerint. A felújítások, beruházások központi támogatásból és saját intézményi bevételekből nem 
fedezett részét, valamint az egyes pályázati programok szükséges saját erő fedezetét az érintett 
tagönkormányzatoknak kell pénzeszköz átadásként (támogatásként) biztosítaniuk. 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2015. július 01-jén lép hatályba.  
   

Társulás és a Hivatal részéről: 
 
 ................................................     ................................................ 
  Forgó Henrik         Kató Pálné 

         Társulás Elnöke                               Hivatal Vezetője 
 

Tagönkormányzatok részéről: 
 
 
…………………………………..   ………………………………….. 
   Forgó Henrik              Horváth Lajos 
 Csanytelek Község Polgármestere             Felgyő Község Polgármestere 

 
 

Az Intézmény részéről: 
 
 

……………………………………… 
Márton Erzsébet 

Intézmény Vezetője 
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