
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

7/2013.(II.13)  

határozata 

 

a Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Tornyospálcai Közös Fenntartású 

Óvoda és Könyvtár közötti megállapodás jóváhagyásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú 

kormányrendelet 10.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gazdasági szervezettel 

nem rendelkező Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár költségvetési szerv 

és a Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv munkamegosztási megállapodását jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a jegyzőt a határozat mellékletét képző megállapodásban foglaltak alapján a 

megállapodás aláírására. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                              A 7/2013.(II.13.) határozat melléklete 

  
MUNKAMEGOSZTÁSI  MEGÁLLAPODÁS 

                                                 

  

Amely létrejött egyrészről a Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal (4642 

Tornyospálca, Rákóczi utca 23., képviseli: Kovács Miklósné jegyző) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Hivatal) másrészről 

  

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár (4642 Tornyospálca, Ady köz 1., 

képviseli:  Kristóf Ibolya  intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv és 

jogi személy (a továbbiakban: Intézmény) között  az alulírott napon és helyen  az alábbiak 

szerint: 

  

  

A megállapodás tárgya: 
  

A Hivatal és az Intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendjének 

szabályozása. 

A felek megállapodnak abban, hogy együttműködésüket a mindenkori költségvetési törvény, 

az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, a mindenkori adójogszabályok, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 



szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet, az államháztartási szervezetek beszámolási 

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet, 

továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásával  összefüggő egyéb jogszabályok szerint 

járnak el. 

  

Az együttműködés általános szempontjai: 

  

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének az a célja, hogy hatékony, szakszerű és 

takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti kereteit teremtse meg. A Hivatal az Intézmény 

gazdálkodásához szakmai segítséget nyújt, adatszolgáltatással segíti a hatékony gazdálkodást. 

 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény jogkörében maradó előirányzatok feletti 

szakmai döntési rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 

3.  Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a gazdasági szervezete 

(Hivatala) útján biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit, elsősorban az 

érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési, jogi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán és a belső 

kontrollrendszeren keresztül. 

  

A költségvetési keretek feletti rendelkezési jogosultság: 

 

Értelmező rendelkezések 

 

Kötelezettségvállalás 

A kiadási előirányzatok, pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, 

szabályszerűen megtett nyilatkozat. 

Kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban 

felhatalmazott a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. 

   

Pénzügyi ellenjegyzés 
Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi 

ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi 

ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a 

tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettség vállalás 

nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. 

  

Utalványozás  
A kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni a Kormány rendeletében meghatározott 

kivételekkel kizárólag a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést 

követően kerülhet sor. 

  

Jogi ellenjegyzés 

Az előirányzatok felhasználásának jogi kontrollja érvényesül a jogi ellenjegyzés során. 

Kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a kifizetés jogi alapja biztosított. 

  

Érvényesítés 
A teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a 

fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht. és Ávr. Áhsz. és a belső 

szabályzatban foglaltakat betartották-e. 

   



 Teljesítés igazolás 

  
A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 

kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetében- ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 

teljesítését követően esedékes- annak teljesítését. 

 Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 

juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhek 

előirányzataival és a pályázati pénzeszközök teljes (személyi juttatás, járulék és dologi) 

valamint dologi kiadási előirányzatával önállóan rendelkezik. Ezen esetben kötelezettség 

vállalásra az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott, a kötelezettségvállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. A 

kötelezettség vállaláshoz be kell szerezni az irányító szerv vezetőjének egyetértését. 

  
Az írásos felhatalmazás dokumentumának tartalmaznia kell : 

-           a felhatalmazó nevét, beosztását, 

-           a felhatalmazott nevét, beosztását, 

-           a felhatalmazás kezdő időpontját, 

-           a felhatalmazás feltételeit, 

-           a felhatalmazó aláírását, 

-           a felhatalmazott által a megbízás tudomásul vételének 

aláírással  történő igazolását. 

            

Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 

- a 100 000 forintot el nem érő kifizetések esetében 

- a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági 

döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának 

módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson 

alapuló fizetési kötelezettség esetén. 

  

A 100 000 forintot  meghaladó kötelezettségvállalás csak írásban történhet. 

Kötelezettségvállalás során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény előírásait mely szerint: 

 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által megállapított 

költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad 

előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettség vállalónak a 

tervezéskor biztosítania kell. 

Az önkormányzati alrendszerben tárgyéven túli fizetési kötelezettség - ide nem értve a 

jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettséget - csak 

olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek 

mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül 

finanszírozható. 

  

írásban vállalt kötelezettségvállalás dokumentumai 

-           kinevezési okirat, 

-           szerződés, 

-           megállapodás, 

-           megrendelés, 

-           a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt 

dokumentuma, továbbá 



-           határozat 

  

Nem írásban vállalt kötelezettségvállalások dokumentumai: 

-       számla, 

-       számlával egy tekintet alá eső okirat. 

  

  

Pénzügyi ellenjegyzés rendje 

  
Pénzügyi ellenjegyzésre gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási 

előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető vagy az általa írásban 

kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult. 

A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felső oktatásban 

szerzet pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és 

emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

  

A hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szerv és jogi személy esetén az 

önállóan működő és gazdálkodó szervnél kijelölt gazdasági vezető vagy az általa 

írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő személy 

jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre. 
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 

hogy 

a)        a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt a megtervezett és 

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

b)        a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, 

c)      a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, 

Amennyiben a kötelezettség vállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyző 

erről írásban tájékoztatja a kötelezettség vállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és 

gazdasági vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban 

utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e 

tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a kézhez vételtől 

számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az 

esetleges felelősségre vonást. 

  

Teljesítés igazolás rendje 

  

A kötelezettség vállaláshoz kapcsolódóan teljesítés igazolásra jogosult az 

intézményvezető, vagy az általa írásban kijelölt tagintézmény vezető. 

  

A teljesítés igazolása a számlákon, vagy az utalványrendeleten történik. 

A teljesítést az igazolás dátumának és az igazolási kötelezettség végrehajtásának 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával igazolni kell. 

A teljesítés  igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi átvételét, valamint a 

szolgáltatás - munka - elvégzésének igazolását jelenti. 

 

 

Érvényesítés rendje 

  



Érvényesítést a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy 

legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező és emellett pénzügyi-számviteli 

képesítésű dolgozó végezhet. 
Ha az érvényesítő a jogszabályok belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt 

jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az 

utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárás a pénzügyi ellenjegyzésnél 

szabályozottakkal egyező. 

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított 

összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.. 

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. 

   

A hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szerv és jogi személy esetén az 

önállóan működő és gazdálkodó szervnél a gazdasági vezető által kijelölt, az 

önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő személy jogosult a 

érvényesítésre. 
   

Utalványozás rendje 

  
Az utalványozásra a kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. 

  

Az összeférhetetlenség szabályai 
  

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre 

vonatkozóan - azonos személy nem lehet. 

Az érvényesítő személy nem lehet azonos ugyanazon gazdasági esemény tekintetében a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló  személlyel. 

Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési, és teljesítés 

igazoló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 

  

Az együttműködés területei: 

  

I .Az éves költségvetés tervezése 

II. Az éves költségvetési előirányzatok módosítása 

III. Karbantartás, felújítási tevékenység 

IV. Munkaügyi nyilvántartás 

V. Pénz- és értékkezelés 

VI. Szabályozás, szabályzatkészítés 

VII. Könyvvezetés 

VIII. Analitikus nyilvántartás 

IX. Selejtezés, leltározás 

X. Beszámoló készítés 

XI. Egyéb adatszolgáltatások 

XII. Belsőellenőrzési tevékenység 

XIII. Pályázati források kezelése 

XIV. Vagyonhasznosítás 

 

  

A Hivatala feladatai: 
 



I .Az éves költségvetés tervezése 

  
A költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges intézményi adatszolgáltatásokat tartalmilag 

és számszakilag ellenőrzi 

A koncepció megtárgyalását követően segíti a konkrét költségvetési előirányzatok 

kialakítását. 

A Képviselő-testületek (Társulási Tanács) által meghatározott részletes szempontok, 

keretszámok figyelembevételével az Intézmény által benyújtott költségvetési alapadatok és 

szöveges értékelése alapján elkészíti az összesített elemi költségvetést, annak 

dokumentációját, a vonatkozó jogszabályokban előírt formában és tartalommal. 

  

 II. Az éves költségvetési előirányzatok módosítása: 

  
 Az Intézmény saját hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások esetén a kérelem 

beérkezésétől számított 5 munkanapon belül felülvizsgálja és egyezteti az Intézmény 

vezetőjével. Az egyeztetésnek megfelelően a kiadás és bevétel főösszegét és a megfelelő 

részelőirányzatok módosítását a vonatkozó előírások betartása mellett egyezteti. 

A bevételi és kiadási előirányzatok csökkentését egyezteti az Intézmény vezetőjével 

Az Intézmény által kezdeményezett és a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó előirányzat 

módosítási kérelmet felülvizsgálja és egyezteti az Intézmény vezetőivel. Amennyiben az 

előirányzat módosítási kérelem megalapozott, azt beterjeszti a felügyeleti szervhez. 

  

 III. Karbantartás, felújítási tevékenység 
  

A karbantartási tevékenység az Intézmény részére a Képviselő-testületek (Társulási Tanács) 

által jóváhagyott költségvetésben tervezett beszerzési, karbantartási, felújítási előirányzatokon 

alapul. 

   

IV. Munkaügyi feladatok 
  

Az Intézményvezetővel egyeztetetten előkészítik a költségvetési tárgyaláshoz szükséges 

illetmény, járulék és létszámadatokat. 

Figyelemmel kíséri a soros előlépők, az alsó bérhatárt el nem érők körét. 

Számfejti a nem rendszeres juttatások azon körét, amelyekhez az alapinformációk birtokában 

vannak. 

Gondoskodik azon bérek kifizetéséről a házi pénztárból, amelyek bármely okból számláról 

nem utalhatók. 

A kinevezéseket, átsorolásokat, távolléti jelentéseket a KIR rendszerben rögzíti. 

  

V. Pénz- és értékkezelés: 

  

A Hivatal az Intézmény részére biztosítja a készpénz ellátmány összegét és elvégzi az 

ellátmány elszámoltatását az önkormányzat házi pénztárból. Az ellátmányt az Intézmény 

működéséhez szükséges kisebb összegű  kifizetéshez és feladathoz kell igényelni, és 30 napon 

belül kell elszámolni. A havi ellátmány összege  50 000 Ft. 

A Hivatal vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a készpénz 

forgalomhoz. .Köteles tájékoztatni az intézmény vezetőjét a házi pénztár nyitva tartási 

rendjéről. 

 

VI. Szabályozás, szabályzatkészítés 



  

A Hivatal elkészíti saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a munkaköri leírásokat 

Kidolgozza számvitel politikáját, amelynek keretében elkészíti a jogszabályokban előírt 

számviteli és gazdálkodáshoz szükséges egyéb szabályzatokat, melyek hatálya kiterjed az 

intézményre is: 

- Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát 

- Selejtezési szabályzatát 

- Eszközök és források értékelési szabályzatát 

- Indokolt esetben az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot 

- Pénz- és értékkezelési szabályzatot 

- Számlarendjét 

  
VII.  Könyvvezetés 

  

A Hivatal a könyvvezetési kötelezettséget az önállóan működő intézmény és jogi személy 

számára elvégzi. Külön TATIGAZD programot igényel és használ az intézmény 

vonatkozásában. 

  

 VIII. Analitikus nyilvántartás 

 

Ellátja az Intézmény és saját szervezete számviteli feladatait a számlarendben 

megfogalmazottak szerint. 

Vezeti a számlarendnek megfelelően az analitikus nyilvántartásokat. 

  

IX.  Selejtezés-leltározás 
  

Elvégzi a selejtezési és leltározási szabályzatban rögzített feladatokat, ellenőrzi és koordinálja 

az intézményben folyó leltározási és selejtezési tevékenységet. 

Elvégzi az épületek, építmények és épülettartozékok leltározását két éves időközönként 

együttműködve az önállóan működő intézményekkel.. A leltározás megkezdését megelőzően 

legalább 10 munkanappal korábban tájékoztatja az Intézményt annak várható időtartamáról, 

illetve a szükséges helyi segítségnyújtásról 

 

 

 

  

 X. Beszámolás 

  

A jogszabályokban illetve a felügyeleti szerv által meghatározott határidőre és 

adattartalommal elkészíti az éves és időszaki beszámolókat. 

Intézményi információkra alapozva szöveges értékelést készít a gazdálkodás a feladatellátás 

feltételeiről. 

   

XI. Egyéb adatszolgáltatás 
  

Ellátja az államháztartással szembeni adatszolgáltatási feladatokat, így: 

-        a NAV felé történő bevallásokat ( az államháztartással szembeni  egyes 

kötelezettségek elszámolása) 

-              összesíti a normatíva igényléshez és elszámoláshoz az intézményi 

adatokat és továbbítja azokat 



  

  

XII.. Belsőellenőrzési tevékenység 
  

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszerben meghatározott módon és időben történik. Az 

ellenőrzések az önkormányzat éves ellenőrzési terve alapján, külső szervezettel történő 

megállapodásban rögzítettek szerint történik. 

   

 XIII. Pályázati források kezelése 

  

A Hivatal az elkülönítést igénylő pályázati és deviza források részére a folyószámlájához 

kötődő alszámla nyitását kezdeményezi. 

  

XIV. Vagyonhasznosítás 
  

A Hivatal ellenőrzi a vagyonrendeletben foglalt szabályok betartását., illetve az egyéb 

jogszabályok előírásainak való megfelelést. 

  

XV. Fizetési számlavezetés 

  
A Hivatal elvégzi a fizetési számlához kapcsolódó feladatokat a  Raiffeisen Express 

rendszerében és előkészíti az utalványrendeleteket. 

  

Az Intézmény  feladatai 

 

I .Éves költségvetés tervezése 

  
Összeállítja az éves költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges intézményi adatokat.  

A Képviselő-testület(Társulási Tanács) által megadott részletes szempontok szerint elkészíti 

az elemi költségvetést a jogkörébe tartozó előirányzatokra vonatkozóan. Az elemi 

költségvetés összeállításakor nem térhet el a megadott keretszámoktól, illetve a felügyeleti 

szerv által részére jóváhagyott egyes részelőirányzatoktól. 

Kidolgozza és elkészíti az elemi költségvetés szöveges indoklását. 

  

 II. Előirányzat módosítás 

  
Kezdeményezi az év közbeni esetleges előirányzat módosításokat. 

Az Intézmény vezetője saját rendelkezési jogkörébe tartozó előirányzatok felett önállóan 

rendelkezik azzal, hogy minden kötelezettségvállalást, vagy más kiadást vagy bevételt 

eredményező gazdasági esemény pénzügyi ellenjegyzésére, ideértve az átvett pénzeszközöket 

is kizárólag ezen szabályzatban megbízott személy jogosult. 

Az aktuális költségvetési rendeletben és az alapító okiratban meghatározott kiemelt 

előirányzatok keretein belül jogosult az Intézmény vezetője kötelezettség vállalásra. 

A meghatározott célra átvett és támogatás értékű pénzeszközöket csak a cél szerint 

használhatja fel. 

  

 III. Karbantartás, felújítási tevékenység 

  

Az intézmény számára az előirányzatot a Képviselő-testületek (Társulási Tanács) határozza 

meg. 



  

IV. Munkaügyi feladatok 
  

Az intézményvezető elvégzi a munkáltatói jogkör gyakorlásával együtt járó feladatokat.  

A kinevezéseket, átsorolásokat, távolléti jelentéseket a KIR rendszerben a Hivatal erre kijelölt 

köztisztviselője készíti el. 

 

V. Pénz- és értékkezelés: 

  

Az Intézményvezető igényli a készpénz ellátmány összegét a Hivataltól és 30 napon belül 

köteles elszámolni. A házi pénztár nyitva tartását az intézmény köteles betartani. 

  

VI. Szabályozás, szabályzatok 

Köteles betartani az intézményre is vonatkozó szabályozásokat. 

  

VII.  Könyvvezetés 

  

A Könyvvezetési kötelezettséget az önállóan működő intézmény és jogi személy számára a 

TATIGAZD rendszerben a Hivatal végzi. Az Intézmény a  könyvvezetési kötelezettség 

teljesítéséhez, amennyiben szükséges, kiegészítő adatokat szolgáltat.  

  

 VIII. Analitikus nyilvántartás 

  

Személyi juttatásokkal és munkaügyi tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások 

Pedagógus továbbképzés nyilvántartása 

Ellátmányból adott vásárlási előlegek nyilvántartása 

Létszám előirányzat nyilvántartása 

Szabadság nyilvántartás 

  

IX.  Selejtezés-leltározás 
  

Közreműködik a selejtezési és leltározási szabályzatban rögzített feladatok elvégzésében. A 

leltározás megkezdését megelőzően legalább 10 munkanappal korábban  megkapott 

tájékoztató alapján segíti a munkavégzést. 

  

 

 

 

X. Beszámolás 

 

A jogszabályokban illetve a Képviselő-testület (Társulási Tanács) által meghatározott 

határidőre és adattartalommal elkészítik az éves és időszaki beszámolók szöveges indokolását, 

kiemelten a szakmai feladatok vonatkozásában, ehhez a szükséges adatokat a Hivatal erre 

kijelölt köztisztviselője biztosítja. 

  

XI. Egyéb adatszolgáltatás 
  

 A normatíva igényléshez, lemondáshoz, pótigényhez, kiegészítő felméréshez és 

elszámoláshoz az intézményi adatokat biztosítja, a szükséges nyilvántartásokat vezeti. A 

leadott adatokat az intézményvezető, tagintézmény vezetők aláírásukkal látnak el. 



  

 XII.. Belsőellenőrzési tevékenység 

  

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszerben meghatározott módon és időben történik. Az 

ellenőrzéseket megállapodás alapján külső szervezet végzi. 

  

Az intézményvezető feladata a kockázatelemzés, az ellenőrzési nyomvonal szerinti vezetői 

ellenőrzés. 

  

XIII. Pályázati források kezelése 

  
A Hivatal az elkülönítést igénylő pályázati és deviza források részére az intézmény fizetési 

számlájához kötődő alszámla nyitását kezdeményezi, az intézményvezető írásbeli kérelme 

alapján. 

  

 XIV. Vagyonhasznosítás 

  

Betartja a vagyonrendeletben foglalt szabályokat, és az önkormányzati vagyont a jó gazda 

gondosságával működteti. A vagyonvédelmi szempontokat a napi működés során betartja. 

  

Tornyospálca, 2013. …. 

 

 

  

önállóan működő és gazdálkodó                                               önállóan működő intézmény 

         intézmény                                                 

  

  

 A megállapodást az önkormányzatok az alábbiak szerint hagyták jóvá: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a …/2013.(…..) határozatával  

Mezőladány Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a …/2013.(…..) határozatával  

Anarcs Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a …/2013.(…..) határozatával  

Ilk Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a …/2013.(…..) határozatával  

 


