
Mélykút váro§ Önkormányzat
G8zda§ági- Múszaki Ellátó é§ szolgáltató sz€raezete

6449 Mélykút Petőíi tér 1.

!9,!: 771560-113

E:!Ej!: !!!ts@m.É!!Bgú.u , ,

i"tn",l ;.

Előterjeszté§

a Képvi§eló-te§tület 2016. márciu§ 29. -ei ülé§ére

Tárgy: GAMESZ és a hozzá tartoző intézmények Munkamegosztási megállapodásának
felülvizsgálata napirendi ponthoz

Tisáelt Képviseló- testület!

A Képviselő testüIet a 19/2016.(I. 26.) Kt. számú hatálozatáyal döntött a Múvelődési Ház

jogutód nélküli meg§zíinéséól. Az intéznény megszúné§e maga után vonja, hogy a

GAMESZ és ahozzá tartozó intézmények közötti munkamegosáási megállapodását módosí-

tani kell. A megállapodásból így törlésre kerül a Múvelődési Ház, illetve a megálapodás töb-

bi pontjában a többes sziámú szavak egyes számra módosulnak.

A zfuó lendelkezések szabályazzák a munkamegosztási megállapodás hatálybalépését és a

l77/201,5.(X.2.].) Kt. számú hatírozattal jóváhagyott munkamegosztási megállapoűs hatá-

lyon kivül helyezését.

Kérem a Tisztelt Képviseló- testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést

vitassa meg!

Mélykút, 2016. mlírcius 17.
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..,.../2016.(III.29.)Kt. szimú
GAMESZ és a hozz' tartozó intézmények
közötti Munkamegosáási megállapodás felülvizsgálata

HATÁROZATI JAVASLAT

l. Mélykút Vriros Önkormrátryzat Képviselő-testülete Mélykút város Önkormányzat
Gazdasági- Múszaki Ellátó és szolgátató Szervezete és a hozzá tartozó önkormáLnyzati
intézmények közötti Munkamegosztási megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1.1A Munkam€gosztísi mególlapodó§ beYezeíéséból törlé§re kerül az alábbi
szövegrész:

.Mélykút Város Önkormányzat Múv€lődési Háza és Fenyő Miksa Könlwtára(székhely:
6449 Mélykút, Tópart 58.; adószím: l5540801-1-03; PIR szim: 540809; KsH sziínjel:
15540801-9329-322-03; képv.: Fuszkó Attila vezetői jogkörrel megbizott igazgató hely€ttes),
mint gazda§ági §zervezettel n€m rendelkező költségvetési szerv, "

1.2 A Munkamegosztá§i megállapodás 1.5 potrtja h€lyébe az alábbi rendelkezé§ lép|

,,A gazdasági szervezettel rendelkező kijltségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó kóltségvelési
szem análló banlrszámlával és házipénztárral rendelkezik, amelyekt a gazdasági szervezeííel
rcndelkező költségveíési szefl elkülöhíletteh kezel. "

1.3 A Munkamego§ztási megállapodás 1.6 pontja helyébe az alábbi rendelkezé§ lép|

,, A gazdálkodás során íelmerülő kiad.^okaí és bevételekeí, sajót nevére szóló bizonylatok
alapjáh a gazda§ági szeflezettel rendelkező költségyetési szer| pénzüg)i csopoflja kezeli."

1.4 A MunkamegosztÁsi megállapodá§ 2.2.2 pontja helyébe az alíbbi rendelkezés lép:

,,Az önkormán zati éves költségveíés összeállításához a gazdasági szervezettel rendelkező
kóltségvelé§i szery a gazdqsági szerwzettel nem rendelkező kóltségvetési szelv igazgatójóvql
áflekinti a kövelkező évle yonatkazó íeladaíokat. A gazdasú§ szervezettel rendelkező kalrég-
velési szerv közli az irdnyíló szery kohk].ét lerve^ési kóvetelmények meghatározúsára vonaíko-
zó részletes előírősokat.
A gazdaságí szervezettel nem rendelkező kiltségvetési szerv iníormációt szolgóltat a Polgár-
mesleri Hivalal Pénzúg/i csopofivezelője ft szérc

- az elldlottságfa iellemző katulálís mutalószdnok alakuldsáról, állami norma-
tíyók igénylésé hez szükséges mutatókról
- az intézuény többéyes kihatású kótelezetlségefuől."

1.5 A Mulkrmego§ztá§i m€gállrpodá§ 2.2.3 pontjr helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, A qazdasáqi §zervezetlel rendelkező kölíségyetési szefl se?íti a gazdasógi szen)ezeítel nem
rcndelkező költségvetési szen vezelője dltal íelvózolt szaknmi feladatok pénzüg)i igényeinek
nególlapításál, illetve a íeltételrendszerének a me ghatóroztlsát. "

1,6 A Munkam€o§ztási megállapodtós 2.2.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépl



,, A gazdasági §zerye2etlel rcndelkező kóllségvelési szem ebaszíti a lfug)alast a PolgjLrmes-
teli Hiyatal Pénzüg/i csopoftvezelője és a gazdqsági szerl,ezettel em rendelkező kóltségveté-
si szefl igazgalójq kózöíl a kihségveíésí eglezleíő tárgalásra oly módon, hogl a hatáskór-
ében lévő infornációkat ehhez rcndelkezésre bocsátja. Az egleztető tórglalásról jegzők;nyv
fe lvé te le sziilaé ge s. "

1.7A Munkamego§ztá§i megállspodá§ 2.2.6 pontja helyébe,z alábbi rendelkezé§ lép:

,, A gazdasági szer-rezettel nem rendelkező kölíségetési szerv költségretését a gazdasági
szeryezettel rendelkező költségvetési szerv Msziti el, a gazdasógi szenezettel nem rendelkező
kijltségvetési szefy az Önknrmányzati költségvetésbek kiilön-kiilöh elemi költségvetéssel rcn-
delkezik, "

1.8A Munkamegosztá§i megállipodí§ 5.2 pontjr belyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, A gazdasógi szervezellel nem rcndelkaző kblíségretési szeru öhálló banksulnlóual és pénz-
tárral rendelkezik, amelyeket a qazdasdgi szemezettel rendelkező köItségvetési szen elkúlöní-
tett hódon wzeí."

1.9 A Munkamego§ztá§i megállapodás 7,3.2 pontja belyébe az alábbi rendelk€zé§ lépI

,, A gazdasági szer.re^ettel nem rendelkező költség|eíési szerv yezeti a nem szómriteli analili-
kus nyilváLnlarlá§ait. Ilyenek a készletek analitikas nyilvóhlartása, g)óglszernyilvántartáx. "

1.10 A Munkamego§ztá§i megá[apodá§ 73.2 pontja belyéb€ az alábbi rendel_
kezés lép:

,, A kóry,vtór kön,vlári állonányának nyilvánra lisát, lelíárczasát, selejtezésél a gazd{rsági
szefvezettel nem rendelkező szerv végzi, a haíólyos jogszabáUolouk megfelelően, ezéft a 4az-
dasrigi szervezettel nem rcndelkzző szerv vezelője a íelelős. Mivel a raríós íankönyvek is a
kön a,táli állomáhy lészét képezik, ezek hyil|áhtartásóra is ki kell rém|"

1.11 A Munkamegosztá§i m€gállapodá§ záró rendelkez€sének a helyébe az
alábbi §zövegrész lép:

,,Minden a munkamegoszlási megállapodásban nem §zabályozotl kérüst az intézmények sza-
bályzataiban kell rögzíle i.
Ez 4 munkamegoszlási megállapodós 20l6.április ql.-éi IéP halóWa, az ebben foglaltakat
ettől kezdye kzll alkalmazni, a l77/20l5.(X.27.) K], számmal jóváhaglott eglüttműkijdési
mególlapodás ezennel hatályát veszli.

sántáné czékus Tímea
Mélykút Vfuos Ónkot háry.zat GAMESZ

Deákné Traski Kaíalin
Mé l ykút Vár os Ó nkor mányat
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2. A Képviseló- testület felkéri a GAMESZ igazgatót a Murrkamegoszttísi megállapodás
egységes szerkezetb foglalrisára.

3. A Képviselő- testület felkéri a GAMEsz igazgalót a Munkamegoszuási megállapodrás
egységes szerkezetbe foglalására.

Felelós: Sántáné Czékus Timea GAMESZ igazgató
Határidó: azonnal


