
Intézményfenntartó társulási megállapodás 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között 

közoktatási feladatok ellátására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1., képviselő Basky András polgármester)- a továbbiakban gesztor önkormányzat és Felsőlajos 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12., képviselő 
Csordás László polgármester)- a továbbiakban: társult önkormányzat  
önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és 
az arányos teherviselés alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 43. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában foglalt rendelkezések szerint, az 
Ötv. 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelező óvodai nevelési, továbbá általános iskolai 
oktatási és nevelési, valamint az önként vállalt kollégiumi feladataik, megvalósítására, nevelési – 
oktatási intézményeik közös fenntartásában állapodtak meg, illetve közoktatási feladataik ellátására 
társulást hoznak létre az alábbi feltételek szerint: 
 
I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1/ A társulás neve: Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 

 
2/ Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
3/ Működési területe: A társult települési önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult 
települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró 
óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 
 
4/ A társulás fenntartó, felügyeleti szerve: Az I./ 6. pontban megnevezett települési önkormányzatok 
képviselő-testületei 

 
5/ A  társulás jogállása:  A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
6/ A társulás tagjainak neve, székhelye: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Székhelye: 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 

 
 
II. A  TÁRSULÁS CÉLJA 
 
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a célja, hogy az Ötv. 8. § (1) és (4) 
bekezdésében a helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt közoktatási 
közszolgáltatási alapfeladataikat, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.(továbbiakban: Közokt.) 
24-25-26.§-ában meghatározott óvodai nevelést és alapfokú nevelési-oktatási feladatot, valamint a 
kollégiumi ellátás biztosítását közösen, kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer 
integrálása útján, magasabb színvonalon lássák el, továbbá az önkormányzat terheinek csökkentése a 
többletnormatívák megszerzésével. 
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A társulás tevékenységi köre, feladata: 
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdése, a Közokt. 
3.§ (3) bekezdés, a 86. §-ban meghatározott kötelező közoktatási-köznevelési közfeladatukat, a 24-25-
26.§-ában szabályozott óvodai nevelési, alapfokú nevelési és oktatási feladatukat, az 1-8 évfolyamon 
történő általános iskolai nevelést-oktatást, valamint a kollégiumi ellátást közösen látják el, a közös 
feladatellátásra nevelési-oktatási intézményt közösen tartanak fenn. 
 
III.  A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE  
 
1. A feladatellátás módja: 
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a kötelező közoktatási közfeladataikat: az 
óvodai nevelést, az 1-8 évfolyamokon történő általános iskolai nevelési-oktatási feladataikat, valamint 
a kollégiumi ellátást a közoktatási törvény 88.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján társulásban való 
részvétellel, intézményfenntartó társulás (intézményi társulás) keretében teljesítik. 
 
2. A társulás által fenntartott (irányított) intézmények neve és székhelye:  
 

2.1. A társulás céljainak elérése és a tevékenységi kör megvalósítása érdekében a társult 
önkormányzatok vállalják saját közoktatási intézményeik átszervezését – s ennek megfelelően az 
intézmények Alapító Okiratának módosítását – oly módon, hogy a társulás keretében közös 
igazgatású közoktatási intézményt hoznak létre, melyben  
 
A/ 

- a Fekete István Általános Iskola (székhely: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.), mint 
székhelyintézmény, 

- a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (telephely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 
1.), mint tagintézmény, 

- a Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye (telephely: 6055 
Felsőlajos, Iskola u. 14-16.), mint tagintézmény funkcionál, 

      
      másrészről 
       
      B/ 

- a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda (székhely: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.), mint 
székhelyintézmény, 

- a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye (telephely: 6055 
Felsőlajos, Óvoda u. 2.), mint tagintézmény funkcionál,  

      
     továbbá  

- a közös igazgatású közoktatási intézmények székhelye Lajosmizse Város, ahol az 
intézményvezetési teendőket ellátják, 

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő, az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel bíró közös igazgatású közoktatási 
intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete (a továbbiakban: IGSZ) végzi el. 
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2.2. A társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 

2.1. pont szerinti közös igazgatású közoktatási intézmény közös fenntartásával az alábbiakra terjed 
ki: 

 
a) a Fekete István Általános Iskola, mint székhelyintézmény tevékenységi körébe tartozik: 
 

a.1. Lajosmizse Városban  
- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. osztályig, amely magába foglalja a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésű tanuló ellátását, ezen 
belül: 

- az egyéni képességfejlesztést 
- a fejlesztő pedagógiai és logopédiai ellátást 
- tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek segítése 
- kislétszámú osztályfoglalkozás, 

- a többi tanulóval együtt nem nevelhető-oktatható, sajátos nevelési igényű /enyhe értelmi 
fogyatékos/ tanulók gyógypedagógiai oktatása, 

- kollégiumi, externátusi ellátás, 
- a sajátos nevelési igényű gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása, 
- iskolai és kollégiumi könyvtári feladatok, 
- nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-szolgáltatás, 
- emelt szintű angol nyelvi oktatás, 
- iskolaotthonos nevelés-oktatás. 
- otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás 
- pedagógiai szakmai szolgáltatás 
- diáksport. 

 
a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben 
- a közös igazgatású közoktatási intézmény intézményvezetésének ellátása, 
- napköziotthoni  és tanulószobai foglalkozás 
- iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés 
- munkahelyi vendéglátás. 
 
a.3. a Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye, mint tagintézmény 

tevékenységi körébe tartozik Felsőlajos községben: 
 

- általános iskolai nevelés és oktatás 1-4. osztályig, amely magába foglalja a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésű tanuló ellátását, ezen 
belül: 

- az egyéni képességfejlesztést, 
- a fejlesztő pedagógiai és logopédiai ellátást, 
- tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek segítése, 
- kislétszámú osztályfoglalkozás. 

- iskolai könyvtári és közkönyvtári (nyilvános könyvtári) szolgáltatás  
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 
- tájékoztat az iskolai könyvtári és közkönyvtári (nyilvános) könyvtári 
renddokumentumairól és szolgáltatásairól, 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében, 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- közhasznú információt nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állománnyal rendelkezik. 
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b) a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, mint székhelyintézmény tevékenységi körébe 
tartozik  

 
b.1. Lajosmizse Városban és – a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi 
Tagintézménye által- Felsőlajos Községben: 
- Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi 

szint eléréséig tartó nevelést folytat. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, 
a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés 
kiterjed a többi gyermekkel együtt nevelhető-oktatható (beilleszkedési, magatartási 
nehézséggel küzdő) sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, képességfejlesztésére 
is, 

- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat, 

- Óvodai étkeztetés, 
- munkahelyi vendéglátás. 

 
b.2. Lajosmizse Városban: 
 
- logopédiai ellátás. 

3. A társult önkormányzat azzal is megbízza a gesztor önkormányzatot, hogy mindaddig, ameddig az 
III. 2. pontban meghatározott feladatai ellátásához szükséges, a társult önkormányzat 
székhelytelepülésén tagintézményeket működtessen és ezek elhelyezésére használja a IV.4. pontban 
meghatározott keretek között hasznosítsa az alábbi  ingatlanokat: 

- 6055 Felsőlajos, Iskola u. 14-16. 

- 6055 Felsőlajos, Óvoda u.2. 

4. A gesztor önkormányzatnak a 3. pontban meghatározott helyszíneken kell megszerveznie azon 
tanulók ellátását, akik lakóhelyüket tekintve megfelelnek a III.2. pontban meghatározott feltételeknek, 
s ellátásukat a társult önkormányzat a kapacitásigény bejelentőlapon ezeken a helyszíneken kéri. 

 
IV. A  FELADATELLÁTÁS MÓDJA: 

A feladatellátást szolgáló vagyon és használatának, hasznosításának feltételei 

1. A Ttv.  8.§ (1)bekezdése és (4) bekezdés b) pontja alapján a közös fenntartással kapcsolatos feladat- 
és hatásköröket gyakorló szerv neve, székhelye:  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.), Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének egyetértésével. 
 
2. A Fekete István Általános Iskola és Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, mint 
székhelyintézmények, továbbá a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, mint tagintézmény 
épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában állnak. 
 
3. A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye, valamint a Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye, mint tagintézmények épületei, leltár szerinti ingóságai, 
felszerelései és berendezései Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. 
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4 A társult önkormányzat vállalja, hogy a szerződés teljesítéséhez 2007. augusztus 31-től addig, 
ameddig arra az III. 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához a gesztor önkormányzatnak 
szüksége van, ingyenes és kizárólagos használatra, a IV. 4. pontban meghatározott keretek közötti 
hasznosításra átengedi a gesztor önkormányzatnak  

 
4.1.a III. 3. pontban megnevezett, saját tulajdonában lévő ingatlanokat, 

4.2 a III. 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges mindazon ingóságot 
(tárgyakat, eszközöket, berendezéseket), amelyek az e szerződés aláírása előtti napon a III. 2. 
pontban megnevezett intézményekben biztosították az III. 2.2. pontban felsorolt feladatok 
ellátását.  

5 A III. 2. pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó vagyon használatba adása előtt a 
költségvetési szervek leltározására vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, az ingatlanra és az 
ingóságra is kiterjedő teljes körű leltárt kell készíteni, amelyben személyesen közreműködnek a 
társult önkormányzat, a gesztor önkormányzat által kijelölt IGSZ írásban meghatalmazott 
munkatársa, az Intézmények és tagintézményei írásban meghatalmazott képviselői. A vagyon 
használatra átengedéséről részletes jegyzőkönyv készül a Felek számára, amelynek része a 
megfelelő leltári dokumentáció. 

 
6 A társult önkormányzat szavatolja, hogy a III.2. pont alapján használatra, hasznosításra 

átengedésre kerülő: 
 

6.1. vagyonnal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a vagyonelemek 
gesztor önkormányzat általi, szerződés szerinti célra történő használatát, hasznosítását korlátozná 
vagy kizárná,  

6.2 valamennyi vagyonelem együtt elégséges az általa a III. 2.2. pontokban, a gesztor 
önkormányzat számára meghatározott feladatok ellátásához,  

6.3 valamennyi vagyonelem a használatba adás napján minden szempontból megfelel a 
közoktatási célra való használatra, alkalmazásra vonatkozó jogszabályok előírásainak, 
különösen a gyermekek, tanulók elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos biztonsági, baleset 
megelőzési és egészség megóvási, továbbá a vagyonvédelmi követelményeknek, 

6.4 ingatlanokban az átadás-átvétel napján, vannak olyan terek, helyiségek, amelyekben a III.2.2. 
pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó ingóságok a jogszabályoknak megfelelően 
elhelyezhetők, megóvásuk, vagyonvédelmük biztosítható, 

6.5 A társult önkormányzat vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt folyamatosan gondoskodik az 
általa használatba átengedett ingatlanok és ingóságok külön szerződése alapján történő 
biztosításáról és az esetleg felmerülő biztosítási problémák, tranzakciók kezeléséről.  

7 A gesztor önkormányzat a használatába átengedett vagyont csak a III. 2.2.  pontokban 
meghatározott szerződéses feladatai ellátásához használhatja.  A vagyon hasznosítása keretében 
azonban az ingatlanok egyes részeit harmadik személynek bérbe adhatja, az ingóságokat 
kölcsönözheti.  
A vagyon használata és hasznosítása során eleget kell tenni a következő elveknek, feltételeknek, 
szabályoknak:  

7.1. A gesztor önkormányzat köteles gondoskodni az e szerződés alapján a használatába 
átengedett vagyon megőrzéséről, állagmegóvásáról, de kötelezettsége – arra vonatkozó külön 
megállapodás hiányában – nem terjed ki beruházások, az állagmegóvás körét meghaladó 
felújítások, javítások elvégzésére. 

7.2. A gesztor önkormányzat vállalja a vagyon használatával kapcsolatban felmerülő közműdíjak 
megfizetését. 
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7.3. A vagyon gesztor önkormányzat általi hasznosítása nem szűkítheti, nem hátráltathatja, 
különösen nem zavarhatja a III. 2.2. pontban meghatározott közoktatási feladatok ellátását. 

7.4. A gesztor önkormányzat gazdasági és egyéb tranzakcióihoz nem használhatja fedezetként a 
társult önkormányzat által a használatába átengedett vagyont és annak egyetlen elemét sem, 
még akkor sem, ha a IV. 9. pontban meghatározott helyzet áll elő. 

7.5. A gesztor önkormányzat nem értékesítheti a használatába átengedett ingatlanokat vagy azok 
részét, továbbá az ingatlanok bárminemű átalakításához, felújításához a társult önkormányzat 
- szerződés keretében adott - előzetes hozzájárulása szükséges, 

7.6. A társult önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges egyes ingóságok esetleges 
értékesítéséhez, selejtezéséhez, amely dokumentumban a társult önkormányzat rendelkezik a 
tranzakció hasznának, eredményének felhasználásáról, hasznosítási módjáról is. 

8 Tekintettel arra, hogy az e szerződésben meghatározott megbízást a gesztor önkormányzat 
Intézményei útján teljesíti, a használatára átengedett vagyonnal kapcsolatban mindazon 
kötelezettséget köteles megkövetelni Intézményeitől, mindazon jogot köteles biztosítani 
Intézményeinek, amelyek e szerződés alapján rá, mint gesztor önkormányzatra vonatkoznak. 

 
9 A gesztor önkormányzatot a társult önkormányzattal szembeni esetleges költség- és díjkövetelése 

biztosítására, a jogos követelések megfizetéséig zálogjog illeti meg a társult önkormányzat azon 
vagyonelemein, amelyek e szerződés alapján kerültek a birtokába. 

 
10 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a gesztor önkormányzat 

10.1. valamennyi III. 3. pontban szereplő ingatlan használatáról írásban lemond, gesztor 
önkormányzat I.1. pontban meghatározott megbízása a lemondás napján azonnali hatállyal 
és automatikusan megszűnik, 

10.2. a használatába átengedett vagyonról vagy vagyonelemről írásban lemond, azt a IV.7. 
pontban meghatározottak figyelembevételével a társult önkormányzatnak vissza kell 
szolgáltatnia. A visszaszolgáltatás előtt a IV. 5. pontban meghatározott leltározási eljárást le 
kell folytatni.  

B/ 1. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges: 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- annak módosításához, 
- megszüntetéséhez, 
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
- a megállapodás év közbeni felmondásához. 

 
2. A Közokt. 33. § (9) bek. értelmében- a többcélú közoktatási intézmények vezetését, az 
intézményegységek munkájának összehangolását – az egyes intézményegységek azonos számú 
képviselőiből álló – igazgatótanács segíti. 
A közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatótanácsa feladata: 

• a közös igazgatású közoktatási intézmény vezetésének segítése, 
• az intézményegységek munkája összehangolásának segítése, 
• az intézményegységek közös nevelőtestületi értekezlete munkájának előkészítése. 

Dönt: 
• az intézményegység-vezetői pályázat kiírásáról, az intézményegység-vezetői megbízásról és a 

megbízás visszavonásáról, gyakorolja az intézményegység-vezető feletti egyéb munkáltatói 
jogokat -a Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye, valamint a Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye esetén Felsőlajos Község 
Polgármesterének előzetes egyetértésével-, 

• mindazokról a kérdésekről, amelyeket a közös igazgatású közoktatási intézmények szervezeti 
és működési szabályzatai a döntési jogkörébe utal. 
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Véleményezi: 

• a közalkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével, és 
• a fejlesztési, beruházási és felújítási tervek megállapításával kapcsolatos kérdéseket. 

 
Javaslatot tehet: 

• az intézmények működésével kapcsolatos minden kérdésben. 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a társult település képviselő-
testületének előzetes egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben: 
 

 
- az intézmények vezetőit kinevezni, felmenteni, megbízni 
(Az egyéb munkáltatói jogot Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere 
gyakorolja. A tagintézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kinevezési 
és egyéb munkáltatói jogokat az intézmények vezetői gyakorolják.), 
- az intézmények alapító okiratának módosítása. 
- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása 

(Az egyéb -költségvetést érintő- döntést jogosult önállóan meghozni.) 
 
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Művelődési és Oktatási Bizottsága jogosult dönteni a 
társult település képviselő-testületének egyetértése mellett az alábbi kérdésben: 
 

-  az intézmények szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása. 
 
5. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem szabályozott fenntartói feladatok 
tekintetében Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult eljárni. 
 
6. Lajosmizse Város Önkormányzata köteles a IV. B) 2. pontban foglalt, valamint a társulással 
kapcsolatos döntésekről a társult település képviselő-testületét tájékoztatni. 
 
V. A  KÖLTSÉGEK VISELÉSE A  KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYEZTETÉSI  
ELJÁRÁS  
 
1. A társult települési önkormányzatok a költségek viselésének arányát a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ (4) bekezdés e) pontja alapján 
a következők szerint határozzák meg: 

 
1.1. A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési 

önkormányzatok képviselő-testületei a polgármestereik útján a költségvetési tervezési 
időszakában egyeztetik.  

 
1.2. A pénzügyi hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 

költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják. 
 

1.3. A társulás működésének, az intézmények közös fenntartásának, működtetésének fedezeteként 
alapvetően a mindenkori állami normatívák, egyéb kiegészítő normatívák és Lajosmizse 
Város Önkormányzatának, illetve Felsőlajos Község Önkormányzatának finanszírozása 
szolgálnak. Ezt egészíti ki az intézmények, a tevékenységi körébe tartozó saját bevételeikkel.  
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(az éves költségvetési törvényben meghatározott „óvodai nevelés, iskolai 
oktatás 1-8. évfolyamokon” jogcímen járó költségvetési hozzájárulás,  
egyéb differenciált hozzájárulás, 
„egyéb közoktatási hozzájárulás” címén járó költségvetési hozzájárulás, 
a közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő 
támogatások, hozzájárulások, 
központosított elõirányzatok, 
kötött felhasználású támogatások. 
pályázati támogatások 
a társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása) 

1.4. A társult települési önkormányzatok a közös fenntartású intézmény költségvetési tervezetét 
(költségvetési rendelet) előzetesen egyeztetik a polgármestereik útján. 

 
1.5. Az intézmények költségvetését a társult önkormányzat képviselő-testülete saját ülésén 

tárgyalja meg, elfogadásukhoz a társult önkormányzat képviselő-testületének egyetértése 
szükséges. 

 
1.6. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladat-ellátáshoz szükséges 

pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben előirányzatként biztosítják.  
 

1.7. A pénzügyi hozzájárulást –a szeptemberi beíratások létszámára vetítve- a társult 
önkormányzat képviselő-testülete tárgyévben minden hónap 5. napjáig teljesíti Lajosmizse 
Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.  

 
1.8. A rendes működés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, felújítás) 

kapcsolatos feladatokat  a szerződő önkormányzatok külön megállapodással rendezik. 
 

1.9. Az intézmény költségvetése tagintézményenként is elkülönítve kell, hogy tartalmazza a 
kiadási és bevételi előirányzatokat. 

 
1.10. 2007. évben társult önkormányzat tervezi és állapítja meg a III.2 pontban megnevezett 

tagintézmények költségvetését úgy, hogy az a költségvetési évben biztosítsa az átadott 
intézmények III.2. pontban meghatározott feladatainak ellátását.  

 
1.11. A 2007. évre társult önkormányzat csökkenti saját költségvetését a 2007. szeptember 

1-december 31-ig terjedő időszakra tervezett időarányos költségvetésével, ezzel egyidejűleg a 
gesztor önkormányzat ugyanekkora összeggel megemeli saját költségvetését. A finanszírozás 
minden hónap 5-ig időarányosan  történik. 

 
1.12. Társult önkormányzat szavatolja, hogy V.1.10. pontban hivatkozott költségvetés 

alapján 2007-ben finanszírozható az általa meghatározott megbízási feladatok ellátása, és az 
azokat ellátó tagintézmények a jogszabályoknak és a jelen szerződés szabályainak 
megfelelően működtethetők. Ellenkező esetben vállalja, hogy az adott tagintézmények 
költségvetését az általa meghatározott keretek közötti működés biztosítása érdekében a 
szükséges támogatással kiegészíti.  

 
1.13. A 2008. és az azt követő évekre a tagintézmények költségvetésének tervezése a 

következő eljárás szerint történik: 
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1.13.1. Társult önkormányzat a következő évi állami költségvetés előkészítéséhez szükséges 

adatszolgáltatás (novemberi) és a következő nevelési év, tanév előkészítésének (júniusi) 
időpontjaihoz igazodva, (évente legalább kétszer), az előírt nyolctizenkettedes, 
négytizenkettedes bontásban közli a gesztor önkormányzattal, hogy a I.3. pontban 
meghatározott lakóhelyi (tartózkodási helyi) kritériumnak megfelelő gyermekek, tanulók 
közül, a következő évben, azon belül melyik időszakban, hány főt kíván gesztor 
önkormányzattal elláttatni az egyes tagintézményekben. 

1.13.2. A korábbi évek tapasztalata alapján előre látható, hogy az összes megszerezhető 
állami támogatás nem fedezi az Intézmények összes működési kiadását, Felek 
megállapodnak abban, hogy társult önkormányzat gesztor önkormányzatnak fenntartási 
hozzájárulást (H) fizet, amely a társult önkormányzat székhelytelepülésén működő 
tagintézményekben ellátottak után az összes (saját bevétellel csökkentett) működési 
kiadás KT1 és a megszerezhető összes állami költségvetési támogatás TT1 különbözete: 
(H = KT1 - TT1). Összefoglalva: gesztor önkormányzat a kiadási előirányzatot csökkenti 
a tagintézmények működési bevételeire előirányzott összeggel, a tagintézmények 
jogcímein társulásban való részvétel nélkül is igényelhető állami normatív 
hozzájárulások és támogatások összegével, és a kizárólag többcélú társulásban 
igényelhető ösztönző normatív állami támogatások összegével.  

1.13.3. Gesztor önkormányzat a kapacitásigény bejelentés és a kalkulációs lap, valamint a 
jogszabályok alapján javaslatot tesz a tagintézmények költségvetésére. 

1.14. Gesztor önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a társult önkormányzattól a 
1.13.2. pont alapján kapott fenntartási hozzájárulással a beszámolási időszakot követően 
elszámol. A pozitív illetve negatív különbségeket pénzügyileg rendezni kell. A gesztor 
önkormányzat a III.2. pontban meghatározott tagintézményekre vonatkozó részletes adatait a 
beszámoló elfogadását követő 15 napon belül átadja a társult önkormányzatnak. 

 
1.15. A Fekete István Általános Iskola, mint részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai 

felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv (ennek felsőlajosi tagintézménye), a 
Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
(ennek felsőlajosi tagintézménye) -továbbiakban: intézményegységek, tagintézmények- 
költségvetési és zárszámadási adatai Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetésének, 
illetve zárszámadásának részét képezi. Az intézményegységek (tagintézmények) tervezett és 
tényleges adatainak megvitatását követően azok Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-
testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletével kerülnek megalkotásra azzal, 
hogy a társult képviselő-testület költségvetési rendeletében az általuk – a V.1.13.2.. pont 
szerint – biztosítandó előirányzatot szerepeltetik. Az intézményi költségvetések év közbeni 
módosítása esetén azonos eljárási rend irányadó. Az intézményvezetők a mindenkor hatályos, 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni. 

 
1.16. Az intézményi társulás működése során a IV. 2-5. pontokban megjelölt vagyonkörön 

kívül keletkezett vagyonszaporulat a társult települési önkormányzatok közös tulajdonát 
képezi. 
 A társulás megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszűntetésére 
vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult képviselő-testületek, az alábbi elv 
figyelembevételével: 
az óvodai nevelést és az iskolai oktatást célzó ingatlanok tekintetében a vagyonszaporulat az 
ingatlan tulajdonosát illesse meg. 

 
1.17. Kifejezetten adott intézményegység (tagintézmény) vagy intézményegységek 

(tagintézmények) érdekében benyújtott pályázaton nyert támogatás felhasználásának 
kizárólagos joga az adott intézményegység (tagintézmény) székhelye, illetve telephelye 
szerinti önkormányzat képviselő-testületét illeti meg. 
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1.18. A költségvetési előirányzatok felhasználására az államháztartás működési rendjéről 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

 
1.19. Az intézményegységek (tagintézmények) felelősek a részükre a részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv (Iskola, Óvoda) költségvetésében rendelkezésre tartott 
működési, felhalmozási célú  előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe 
vett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság betartása mellett. 

 
1.20. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés során az államháztartás működési 

rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

 
1.21. Az IGSZ köteles a könyvelési-, nyilvántartási  rendszerét oly módon kialakítani, hogy 

az adatszolgáltatási, elszámolási, beszámolási kötelezettségének részben önállóan gazdálkodó 
intézményenként is és intézményegységenként (tagintézményenként) is eleget tudjon tenni 
kiemelt előirányzatonként és azon belül részelőirányzatonkénti bontásban.  

 
1.22. A társulás kapcsán létrehozott új, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

(Iskola, Óvoda) önálló bankszámlával rendelkeznek. Pénzforgalmuk és pénzellátásuk az 
IGSZ költségvetési elszámolási számlájáról bonyolódik. 

 
1.23. Az intézményegységek (tagintézmények) pénzellátása ellátmány útján történik.  

 
1.24. Az IGSZ vezetője köteles a gazdálkodás folyamatára tekintettel – sajátosságainak 

figyelembe vételével – kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszert, elkészíteni a 
költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, és köteles a kockázati tényezők figyelembe 
vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni.  

 
 
VI. ELSZÁMOLÁSI, BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLENŐRZÉS 
 
1./ A társulás megszűnése esetén a működési kiadásokra folyósított finanszírozásról (az 

államháztartási információs rendszernek megfelelő részletességgel) kell elszámolni a társulás 
tagjai felé.                   
Az esetlegesen szabad pénzmaradványon a társulás tagjai a normatív támogatás elszámolását 
követően az óvodás illetve a tanuló létszám arányában osztoznak. Az elszámolást a társulás 
megszűnését követő 60 napon belül kell végrehajtani. 

 
2./ A társult települések a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden 

költségvetési év végével –a zárszámadás keretében- elszámol. 
 
3./ Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig 

Lajosmizse Város Polgármestere benyújtja a társult önkormányzat képviselő-testületének, illetve a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. 

 
4./ A gesztor önkormányzat polgármestere évente egyszer -legkésőbb a zárszámadás elfogadásával 

egyidejűleg- beszámol a képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 
5./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évente a közoktatási közszolgáltatási feladatok 

ellátásáról, valamint az intézményi társulás tevékenységéről, céljának megvalósulásáról, 
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről beszámolót kérhet. 
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6./ A társulás szakmai, jogi, pénzügyi és gazdasági ellenőrzését a társulás tagjai Lajosmizse Város 

Polgármesteri Hivatala, valamint –szükség esetén- az általuk felkért szakértők közreműködésével 
végzik. 

 
VII. CSATLAKOZÁS A  TÁRSULÁSHOZ 
 
1./ A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei át nem ruházható hatáskörükben eljárva 

minősített többséggel hozott határozatban mondhatják ki a társulásban való részvételt, a 
társuláshoz csatlakozást.  

 
2./ A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete társulási 

nyilatkozatot tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-
testületeinek, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásának meg kell küldeni.  
A határozatban ki kell mondani, hogy a csatlakozni kívánó a megállapodásban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek ismeri el és vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek 
viselését és a pénzügyi hozzájárulás teljesítését.    

 
3./ A csatlakozásról szóló döntést legalább három hónappal korábban kell közölni a társulást alkotó 

települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulással. 

 
4./ A csatlakozással kapcsolatos kérdésekről a társulást alkotó önkormányzatok, a nyilatkozat 

megérkezésétől számított 30 napon belül, minősített többséggel döntenek. 
 
VIII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 
A társulás, a tagsági viszony megszűnése: 
 
1./ Jelen társulás megszűnik: 

- a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezésével történő megszüntetéssel 
- a bíróság jogerős döntése alapján 

 
Felmondás: 

- A társulási megállapodást a társulás tagja a naptári év utolsó napjával - a felmondásról 
legalább 3 hónappal korábban meghozott képviselő-testületi határozat közlésével -
mondhatja fel. A felmondásról szóló határozatot közölni kell a társulás tagjaival, 
valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással.  

- Évközben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselő-testület 
minősített többséggel hozott, a felmondáshoz való hozzájárulást tartalmazó döntése 
esetén válik érvényessé, a közoktatási törvény 102.§. (9) bekezdésére figyelemmel. 

Kizárás:  
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával lényeges okból kizárhatja azt a települési önkormányzat képviselő-
testületét, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra 
sem tesz eleget a megadott határidőre. 
 
Lényeges oknak minősül különösen: 
- ha a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti. 
- ha a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 
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IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1./ A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy felmondásáról a 

kezdeményezés megküldésétől számítva legkésőbb 60 napon belül döntenek. 
 
2./ Jelen társulási megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt az összes I./ 6. pontban megjelölt 

önkormányzat aláírta. A megállapodás határozatlan időre jön létre.  
 
3./ A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök alapján rögzítették. 
 
4./ A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
5./ A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás 

működése, intézmények fenntartása során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen 
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 
6./ A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét 
kötik ki. 

 
7./ A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és értelmezését követően a 

társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei nevében  a társult települések 
polgármesterei mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg írják alá.  

 
8./ A megállapodás mellékletét képezi a jóváhagyó döntéseket tartalmazó, hitelesített határozat 

kivonata. 
 
9./ Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 14. § (5) b) pontja 

értelmében a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő testületének - Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével -  jóvá kell hagynia az IGSZ (önállóan) és a 
Fekete István Általános Iskola valamint tagintézményei, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és tagintézménye (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) közötti megállapodást 
vagy az azt helyettesítő okiratot (a továbbiakban: megállapodás), amely a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendjét rögzíti.  

 
10./  Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) 

bekezdés értelmében a „megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy  
a) a tervezés, a pénzkezelés, az előirányzat-felhasználás, a kincstári körön kívüliek esetén a 

pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az analitikus nyilvántartás, az 
információáramlás, - szolgáltatás,  a FEUVE , valamint 

b) működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében melyek azok 
a feladatok, amelyeket az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv összevontan, illetve melyek 
azok a feladatok, amelyeket a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkülönítetten, 
önállóan lát el.  

 
Kelt: Lajosmizse, 2007. augusztus 31. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata                                Felsőlajos Község Önkormányzata 
                        részéről:                                                                             részéről: 
 
                          / Basky András /                                                              / Csordás László /                                                     

                    polgármester                                                                    polgármester 



 

intézményfenntartói társulási megállapodás melléklete 
 

Megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban önállóan gazdálkodó 
intézmény)- /székhelye: Lajosmizse, Ceglédi út 1. - képviselő: Bíró Tiborné intézményvezető/, 
másrészről  
A/ a Fekete István Általános Iskola, mint székhelyintézmény /székhely: Lajosmizse, Szabadság tér 
13; képviselő: Osbáth Barna igazgató/ 
B/ a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, mint székhelyintézmény /székhely: Lajosmizse, Attila 
u. 6; képviselő: Kocsis Györgyné óvodavezető/ 
C/ a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
/székhely: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106; képviselő: Józsáné Dr. Kiss Irén int.vezető/ 
D/ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára /székhely: Lajosmizse, Szabadság tér 12.; 
képviselő: Guti Istvánné igazgató/, 
 
mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között. (továbbiakban  az A-D pontokban 
szereplő intézmények, részben önállóan gazdálkodó intézmények) 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjének meghatározására az alábbiak szerint kerül sor:  
  
 

I. Az együttműködés általános szempontjai 
A Megállapodás hatálya kiterjed: 
az önállóan gazdálkodó intézményre, 
a részben önállóan gazdálkodó intézményekre, 
a részben önállóan gazdálkodó intézményekhez csatolt tagintézményekre. 
 
2.) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti együttműködési megállapodás 
célja, hogy a tervezés, a pénzkezelés, az előirányzat-felhasználás,  a pénzellátás, a 
kötelezettségvállalás, az utalványozás, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, - szolgáltatás,  
a FEUVE , valamint a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében 
melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv összevontan, illetve 
melyek azok a feladatok, amelyeket a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
elkülönítetten, önállóan látnak el.  
3.) Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó intézmények szakmai önállósát 
és felelősségét.  
4.) Az önállóan gazdálkodó intézmény látja el a pénzügyi-, számviteli-, beszámolási-, 
információszolgáltatási feladatokat az alábbi munkamegosztás szerint:  
-  Az önállóan gazdálkodó intézmény köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti - azon belül 
szakfeladatonkénti - előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni kiadás nemenkénti bontásban. 
 - A főkönyvi könyvelést az önállóan gazdálkodó intézmény végzi, és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben elkülönüljenek a részben önállóan gazdálkodó intézmények és a hozzájuk csatolt 
tagintézmények adatai.  
- A főkönyvi könyvelés adatairól havonta a tárgyhót követő hónap 15-ig az önállóan gazdálkodó 
intézmény vezetője köteles adatot szolgáltatni a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői 
részére. 
- A tárgyi eszközök nyilvántartására, a leltározásra és selejtezésre vonatkozó előírásokat a II.5. pont 
tartalmazza.  



-  A készletek analitikus nyilvántartását a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetik, az ebből 
készített negyedéves feladás alapján a főkönyvben az állományváltozás könyvelését az önállóan 
gazdálkodó intézmény végzi. 
-  A személyi juttatások előirányzatának felhasználásával, nyilvántartásával és a munkaerő-
gazdálkodással kapcsolatos szabályokat a II. 4. pont tartalmazza. 
-   A részben önállóan gazdálkodó intézmények által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért  
részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős. 
- A pénzügyi-, számviteli információ-szolgáltatások tekintetében az önállóan gazdálkodó intézmény 
vezetője a felelős.  
- Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője köteles tájékoztatni,  a gazdálkodással kapcsolatos 
jogszabályi változásokról, önkormányzati szabályozásokról.- a részben önállóan gazdálkodó 
intézmények vezetőit. 
. A gazdálkodás folyamatára tekintettel – sajátosságainak figyelembe vételével- kialakított, 
FEUVE rendszerre,  költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalára, és a kockázati tényezők figyelembe 
vételével készített kockázatelemzésre és kockázatkezelési rendszerre vonatkozó előírásokat külön 
szabályzatok tartalmazzák. 
A részben önálló intézmények és tagintézmények részükre a működésükhöz biztosított vagyon 
védelméről kötelesek gondoskodni. 
 

II.       Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 
1.   Az éves költségvetés tervezése 

 
Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőivel 
együttműködve számításokat végez és  javaslatot tesz a következő évi intézményi költségvetési 
előirányzatokra.  
Segíti a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi 
igényeinek megállapítását, illetve a feltételeinek biztosítását . 
- Az éves költségvetési koncepció képviselő-testületi megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását. 
- Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az  önkormányzat költségvetési rendelet-
tervezetének összeállításához –az intézményvezetőkkel egyeztetve -elkészíti a részben önállóan 
gazdálkodó intézmények és tagintézményei költségvetési rendelet-tervezetét. 
1.3. Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője gondoskodik a költségvetési rendelet megalkotása 
után az  intézményenkénti az előirányzat-nyilvántartások - szakfeladatonkénti, kiadás nemenkénti 
bontású - vezetéséről. 
 

2.  Az éves költségvetési előirányzatok módosítása 
 
2.1.  A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetői előirányzat- felhasználási és előirányzat-módosítási 
hatáskörüket az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjén keresztül gyakorolják, az Áht. és Ámr. 
vonatkozó előírásai és az önkormányzat éves költségvetési rendeletének végrehajtási utasításainak 
betartásával.   
 

3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
3.1. A kötelezettségvállalások rendje 
3.1.1. Az intézményvezetők az áruvásárlásra, vagy a szolgáltatás igénybe vételére irányuló 
megrendeléseiket ellenjegyzés végett megküldik az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének. 
Amennyiben a kötelezettségvállalásra az önállóan gazdálkodó intézmény szerint előirányzat nem áll 
rendelkezésre, a megrendelést ellenjegyzés nélkül visszaküldi a részben önállóan gazdálkodó 
intézmény vezetőjének. Ha a kötelezettségvállalásra rendelkezésre áll az előirányzat, akkor 
ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátja és felvezeti saját kötelezettségvállalási 
nyilvántartásába. 
3.1.1.2. Az ellenjegyző a kötelezettségvállalás ellenjegyzését ill. elutasítását 1 munkanapon belül 
köteles elvégezni. 



3.2. Az utalványozás rendje 
Az utalványozás a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjének a feladata. 
 
3.3. Az ellenjegyzés rendje 
3.3.1. Az utalványozás ellenjegyzésére az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője, illetve az általa 
kijelölt személy jogosult. 
3.3.2. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon történik.  
3.4. Az érvényesítést az önállóan gazdálkodó intézmény ezzel a feladattal írásban megbízott munkatársa 
végzi. 
3.5. A szakmai teljesítés igazolás módját és az azt végző személyeket és feladataikat  az erről szóló külön 
szabályzat tartalmazza az Ámr 135. §. (3) bek. értelmében. 
 

4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
A részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorolnak. 
Amennyiben a költségvetésben megtervezett bevételeik teljesültek és a személyi juttatás előirányzata 
fedezetet nyújt az álláscserékből és a távollétekből keletkezett bérmegtakarítást - az önkormányzattal 
történő előzetes egyeztetést követően - felhasználhatják. 
Az önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel a 
részben önállóan gazdálkodó intézmények önállóan gazdálkodnak, de a szakmai létszámot ennek során 
nem növelhetik, illetve nem csökkenthetik. 
Az önállóan gazdálkodó intézmény a személyi juttatás előirányzatának  teljesítéséről kiadás 
nemenkénti bontásban, részben önállóan gazdálkodó intézményenként és tagintézményenként – azon 
belül szakfeladatonként -, bérnyilvántartást vezet. 
A létszámnyilvántartást a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetik. 
 

5.        Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartását az önállóan gazdálkodó intézmény vezeti. 
Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önállóan gazdálkodó intézmény bevonásával előkészíti az 
esedékes selejtezéseket. Az önállóan gazdálkodó intézmény a selejtezést végrehajtja és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról. A selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása  a leltározási és 
selejtezési szabályzat alapján történik. 
 
Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önállóan gazdálkodó intézmény közreműködésével elvégzi 
az év végi leltárfelvételeket. 
Az önállóan gazdálkodó intézmény elvégzi a leltárak összesítését és kiértékelését és a főkönyvi 
könyvelésen történő átvezetését. 
 

6. A Pénzforgalommal kapcsolatos rendelkezések 
 
6.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmények bankszámlával rendelkeznek, pénzforgalmuk és 
pénzellátásuk az IGSZ költségvetési elszámolási számlájáról történik, melyet önállóan gazdálkodó 
intézmény bonyolít. 
 
6.2.A kisebb kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmények és tagintézményei 
készpénzellátmányt kapnak, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek szerint használhatnak fel. 
Az elszámolásra vonatkozó előírásokat is a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 
6.3.  A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt a részben önállóan 
gazdálkodó intézmények naponta kötelesek az önállóan gazdálkodó intézménynél vezetett 
bankszámlára feladni. 
A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 
vezetői felelősek, és egyúttal gondoskodnak a pénz biztonságos tárolásáról. 
Az itt nem szabályozott kérdésekben a pénzkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. 



7. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása 
 
Az intézményi felújítási, beruházási  feladatokra a részben önállóan gazdálkodó intézmények és 
tagintézmények vezetői javaslatot tesznek, melyet egyeztetést követően az önállóan gazdálkodó 
intézmény  vezetője továbbít a Képviselő testület felé. A felújítási előirányzatokra vonatkozó igényt 
célonként, a felhalmozási kiadásokra vonatkozó igényt feladatonként kell szerepeltetni. 
A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése – terület előkészítése, kiürítése, a szükséges 
energiaforrások (víz, elektromos áram)  biztosítása - a részben önállóan gazdálkodó intézmények 
feladata, ezek gazdasági és pénzügyi bonyolítása  - a pályáztatástól a  műszaki átvételig bezárólag, a 
közbeszerzési törvény, az Áht, Ámr. és egyéb vonatkozó jogszabályok szabályait is betartva - az 
önállóan gazdálkodó intézmény feladata. 
A megállapodás aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 2000. január 26-án kelt megállapodás. 
 
Lajosmizse, 2007. augusztus 31. 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………… 
             Bíró Tiborné                          Osbáth Barna 
           gazdasági vezető                          iskolaigazgató 
 
 
 
 
 
 
…………………………………   …………………………………… 
           Kocsis Györgyné                Józsáné Dr. Kiss Irén 
              óvodavezető                      EGYSZI vezető 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
          Guti Istvánné 
Művelődési Ház és Könyvtár 
               igazgató 
 
 
 
 


