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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 

 
 
A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról, valamint az annak végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az irányító szerv köteles az irányítása alá tartozó 
– gazdasági szervezettel nem rendelkező – önállóan működő intézmények gazdasági, 
gazdálkodási feladatai ellátására gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet 
kijelölni. 
 
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv 
a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodásban rögzíti. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (03.29.) Öh. számú 
határozatával jóváhagyta a Képviselő-testület intézményei és a Polgármesteri Hivatal közötti 
együttműködési megállapodást, mely alapjaiban – az akkori jogszabályi előírások szerint – 
rögzítette az intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztást valamennyi 
intézményre egységesen.  
Ezen megállapodás alapján került kialakításra és működtetésre az intézményi gazdálkodási 
feladatellátást biztosító szervezeti és informatikai struktúra, melyet minden év január 31-ig kell 
felülvizsgálni és a Képviselő-testületnek jóváhagyni. 
 
Az munkamegosztási megállapodások módosítására sem jogszabályváltozás, sem pedig 
intézményi javaslat miatt nincs szükség, így az változatlan tartalommal marad. 
 
Biatorbágy, 2023. január 11. 

 
 
 
            Tarjáni István s.k. 

      polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

/2023. (I. 26.) számú határozata 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város 
Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartása alá tartozó, 
önállóan működő, gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézményei közötti 
munkamegosztási megállapodást tartalmán nem változtat. 

 
Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Intézményvezetők 
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