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Tisztelt Képviselı-testület ! 
Az új államháztartási törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. §-
a – többek között - az alábbiakat írja elı: 
„ 10. § (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv és a kijelölt 
költségvetési szerv a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét megállapodásban (a 
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzíti. 
(5) Az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a 
munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. Más irányító szerv irányítása 
alá tartozó költségvetési szerv kijelölése esetén az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
megállapodásban rögzíteni kell az ellátandó feladatokat, valamint a munkamegosztási 
megállapodás jóváhagyásának rendjét.” 
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Fenti rendelkezés alapján elkészült az önállóan mőködı költségvetési intézmények és a 
gazdasági szervezettel rendelkezı önállóan müködı és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 
közötti munkamegosztási megállapodások tervezetei. 
Miután az új Áht. És a végrehajtására kiadott kormányrendelet ennek meglétét kötelezıen 
elıírja, így a törvényi kötelezettségnek való megfelelés miatt kérem a megállapodások 
megtárgyalását és elfogadását. 
          

Határozati javaslat 
../2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a  
Széchenyi István Általános Iskola, mint a gazdasági szervezettel nem rendelkezı 
önállóan mőködı önkormányzati intézmény közötti munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

Határozati javaslat 
../2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda , mint a gazdasági szervezettel  nem rendelkezı 
önállóan mőködı önkormányzati intézmény közötti munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
Határid ő: folyamatos 
Felelıs:  jegyzı 

Határozati javaslat 
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Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 
Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint a gazdasági szervezettel nem 
rendelkezı önállóan mőködı önkormányzati intézmény közötti munkamegosztási 
megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 
Alsónémedi, 2012. május 10. 
 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
Dr. Percze Tünde 
       jegyző  


