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NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. január 30-i rendes ülésére

Tárev: Javaslat az Onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Pilisi Játékország
Ovoda között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítő, hatályos ún.
munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára.
A Képviselő-testület és szervei figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény az Allamháztartásról
(a továbbiakban Aht. ), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet
(továbbiakban Ahsz. ), a 68/2013. (XII. 29. ) NGM rendelet elöírásainak megfelelően a

munkamegosztásimegállapodásánaktartalmi felülvizsgálatamegtörtént.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai által elkészitett Munkamegosztási Megállapodás ajelen
előterjesztést mellékletét képezi.

Fent irtak alapján - fígyelembe véve a központi jogszabályi változásokat, - javasoljuk Pilis
Város Onkormányzata, a Pilisi Polgármesteri Hivatal, valamint a Pilisi Játékország Ovoda
közötti Munkamegosztási Megállapodás Irányító szerv általi elfogadását ésjóváhagyását.

Fent irtak alapján, az alábbi normatív határozati javaslatot terjesztem

Képviselő-testület

elé:

Normatív határozati javaslat:
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete:
L/ Irányitó szervként Pilis Város Onkormányzatával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 4749. ), a Pilisi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47-49. ), mint
gazdasági szervezettel rendelkezö koltségvetési szervvel, valamint a Pilisi Játékország
Ovodával (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. ) mint gazdasági szervezettel nem rendelkezö

költségvetési szervvel kötött, háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás,beszámolás, intézményi
vagyongazdálkodás rendjét rögzítő - a határozat mellékletét képező - ún. munkamegosztási

megállapodást,az államháztartásrólszóló,a 2011. évi CXCV. törvény(a továbbiakbanAht. ),
az államháztartási számvitelröl szóló 4/2013. (I. ll. ) Korm. rendelet (továbbiakban Ahsz. ), a
68/2013. (XII. 29. ) NGM rendelet elöirásainak megfelelöen, visszamenőleges hatállyal 2020. január 01. napjával jóváhagyja.

1. 1 felkéri a polgármestert, hogy az l./ pontban foglalt döntés alapján, a felek közötti
munkamegosztási megállapodást Pilis Város Onkormányzata nevében a helyi önkormányzati

költségvetési szervek képviselőivel kösse meg, illetve a munkamegosztási megállapodásnak
az ún. szervezeti dokumentumok irattárában történö elhelyezésére tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Felelős: l. / -1. 1 pont tekintetében a polgármester
Határidő: l. / azonnal, 1. 1 a szerződő felek képviselőinek a döntésről történő értesítésére:
2020. január 31., a szerződő felek által, a munkamegosztási megállapodás megkotésére:
2020. február 15.

Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2020. ........ hó ...napjától2020. .......... hó ... napjáig.

Pilis, 2020.január20.

jegyzc

Az előterjesztés melléklete: Munkamegosztási megállapodás Ovoda
Az elöterjesztést készitette: Bartháné LázárEszter gazdálkodási irq.dave^etö
Törvényességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyzö
Az előteriesztés meetárgvalásához a jogszabályi elSílscSokón (ul tanácskozási joggal nem
kivánok senkit meghívni.
Az előteriesztést tárgvalia: a Képviselö-testület Pénzügyi és Ellenörzési Bizottsága

