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Pilis Városjegywje

Előterjesztés száma: 4/2020.

NYILT ÜLESENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS

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

Tárgy: Javaslat az Onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi

Könyvtár és Közosségi Ház között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét
rögzítő, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára.
A Képviselö-testület és szervei figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény az Allamháztartásról
(a továbbiakban Aht. ), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. l 1. ) Korm. rendelet
(továbbiakban Ahsz. ), a 68/2013. (XII. 29. ) NGM rendelet előírásainak megfelelően a
munkamegosztási megállapodásának tartalmi felülvizsgálata megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai által elkészitett MunkamegosztásiMegállapodásajelen
előterjesztéstmellékletétképezi.
Fent irtak alapján - figyelembe véve a központi jogszabályi változásokat, - javasoljuk Pilis
Város Onkormányzata, a Pilisi Polgármesteri Hivatal, valamint Kármán József Városi
Könyvtár és Közösségi Ház közötti Munkamegosztási Megállapodás Irányitó szerv általi
elfogadását ésjóváhagyását.

Fent írtak alapján, az alábbi normatív határozati javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület
elé:

Normativ határozati javaslat:
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete:
l. / Irányító szervként Pilis Város Onkormányzatával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 4749. ), a Pilisi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47-49. ), mint

gazdaságiszervezettel rendelkező költségvetési szervvel, valamint a KármánJózsefVárosi
Kiinyvtár és Közösségi Házzal (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1. ) mint gazdasági
szervezettel

nem rendelkezö költségvetési szervvel

kötött, háromoldalú, a tervezés,

gazdálkodás, beszámolás, intézményi vagyongazdálkodás rendjét rögzítő - a határozat
mellékletétképezö- ún. munkamegosztásimegállapodást,az államháztartásrólszóló, a 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban Aht. ), az államháztartási számvitelről szóló
4/2013. (I. ll. ) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.), a 68/2013. (XII. 29. ) NGM rendelet
elöírásainak megfelelően, 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 történő 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 szerződőfelek által, a munkamegosztási megállapodásmegkötésére:
2020. február 15.

Ezennormativ önkormányzatihatározata helyben szokásoseszközökkelközzétéve
2020. ........ hó ... napjától 2020. .......... hó ... napjáig.

Pilis, 2020.január20.
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jegyzö

Az előteriesztés melléklete: Munkamegosztási megállapodás KJVK
Az előteriesztést készítette: Bartháné Lázár Eszter gazdálkodasi ^iodavezetö
Törvénvességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyzö

Az előterjesztés meetárevalásához a jogszabályi elöfrásókolftul tanácskozásijoggal nem
kívánok senkit meghívni.
Az előteriesztést tárgvalia: a Képviselö-testület Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

