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a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratainak 

módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására, 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó 

intézkedésre, valamint 
az intézmények és a hivatal közötti együttműködési megállapodások jóváhagyására 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
I.    A közgyűlés a 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozata (továbbiakban: határozat) 1. pontjában  

döntött arról, hogy milyen módon alakítja át egyes intézmények gazdasági szervezetét. 
Minden érintett intézmény, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala alapító okirat módosítása ennek a döntésnek, valamint egyéb intézményi 
kezdeményezésnek megfelelően került kidolgozásra. 
Az átalakítás a Szent Lázár Megyei Kórházat, valamint Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezetét nem érinti, továbbá a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okiratának áprilisi 
módosításakor átvezetésre kerültek a gazdasági átszervezéshez szükséges változtatások.  

 
II.   A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-ai ülésén a 24/2011. (IV. 

28.) Kgy. határozatában döntött arról, hogy 2011. szeptember 1-jei hatállyal a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban: Intézmény) 
nógrádsápi, pataki és drégelypalánki kihelyezett osztályai megszűnnek, azok az alapító 
okiratból törlésre kerülnek, a magyarnándori kihelyezett osztály tevékenységét pedig a 
2007-ben kötött megállapodás módosításában rögzített feltételek szerint szünetelteti, mely 
feltüntetésre kerül az alapító okiratban. 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 121. § (1) bekezdés 
15. pontja szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító 
okiratnak a Kt. 37. § (5) bekezdése b) pontjában meghatározottak módosulásával jár. 
Ezek: az intézmény típusa, alaptevékenysége, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más 
feladatai, tagintézménye, a feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés 
joga, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címe, nevelési-oktatási 
intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám, a tagozat 
megnevezése, iskola esetén az évfolyamok száma, alapfokú művészetoktatás esetén a 
művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése. 

 
A Kt. 102. § (3) bekezdése szerint a fenntartó a közoktatási intézmény átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény 
alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai 
diákönkormányzatnak a véleményét.  

 
A Kt. 88. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve 
egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg, közoktatási 
intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is 
megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, 
tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a 
megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A helyi önkormányzat 
az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét köteles beszerezni 
tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A szakértőnek abban a kérdésben kell 
állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e 
bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. 

 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja alapján Nógrád megye közoktatási 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervén (továbbiakban: megyei 



  

fejlesztési terv) alapuló szakvéleményt a közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága ad. A 
szakvéleményről a testületi ülésen adok tájékoztatást. 

 
A nógrádsápi, a magyarnándori, a drégelypalánki és a pataki kihelyezett osztályokban 
alapfokú művészetoktatásban részt vett tanulók számára a 2011/2012-es tanévtől kezdve 
tanulmányaik folytatását az Intézmény balassagyarmati székhelyén megfelelő színvonalon 
biztosítjuk. A közgyűlés utasította az Intézmény igazgatóját, gondoskodjon arról, hogy a 
jelentkező tanulók a székhelyen folytathassák megkezdett tanulmányaikat. 

 
Az Intézmény igazgatójának tájékoztatása szerint az átszervezés – a tanulmányok 
befejezésére, a tanulók középfokú tanulmányainak más településen történő folytatására 
tekintettel – várhatóan Nógrádsápon 9, Patakon 7, Magyarnándorban 28, Drégelypalánkon 
17 tanulót érinthet. 

 
Az átszervezés előkészítése során az Intézmény igazgatójának közreműködésével kikértük 
a szülők véleményét. A nógrádsápi szülők nem értésüket fejezték ki a település 
önkormányzatának hozzáállása miatt, a döntést sajnálkozással ugyan, de tudomásul 
vették. Arra egyenlőre érdemben nem tudtak válaszolni, hogy a tanulók az Intézmény 
székhelyén folytatják-e megkezdett tanulmányaikat. A magyarnándori szülők szomorúan 
vették tudomásul a tervezett intézkedést, s levélben fordultak a Nógrád megyei 
főjegyzőhöz, közben járását kérve a kihelyezett osztály megmaradásához. Leírták, hogy 
gyermekeik csak akkor tudják folytatni tanulmányaikat, ha ők gondoskodnak a tanulók 
Balassagyarmatra történő szállításáról. A drégelypalánki szülők sajnálattal vették 
tudomásul, hogy a települési önkormányzat anyagilag nem támogatja a kihelyezett osztály 
működését, s úgy nyilatkoztak, hogy gyermeküket nem tudják Balassagyarmatra szállítani 
és kísérni. Azonban a jelenlegi információk szerint 10 tanuló folytatja megkezdett 
tanulmányait az Intézmény székhelyén. 
A pataki szülők véleményét jelenleg még nem ismerjük, arról a közgyűlés ülésén adok 
tájékoztatást. 
 
Az Intézményben diákönkormányzat nem működik, az alkalmazotti közösség pedig 
tudomásul vette a tervezett intézkedést.  
 
Az illetékes oktatási hivatal (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztálya) vezetőjének ajánlására Mócz Ferenc közoktatási szakértőt kértem fel a 
tervezett intézkedés véleményezésére. A szakértő véleményében a következőképpen 
foglalt állást:  
„Vizsgálatom eredményeként megállapítom, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által 
fenntartott balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
négy telephelyén lévő kihelyezett osztályainak megszüntetése jogszerű, megfelel a 
törvényi előírásoknak. A Megyei Önkormányzat javasolt megoldása biztosíthatja az 
alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók további ellátását a szolgáltatás zavartalan 
folytatását, amely a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.” 

 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról megjelent a 3/2011. (I. 
26.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet értelmében 2011. szeptember 
1-jétől az eddig alkalmazott tanterveket kifutó rendszerben kell alkalmazni a jelenleg 
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók esetében, míg az újonnan jelentkezőket első 
évfolyamtól felmenő rendszerben az új tantervek szerint kell tanítani. Ez azt jelenti, hogy 



  

az elkövetkező – több, mint 12 évben – az Intézmény két helyi tantervvel köteles 
működni. A Rendeletben a tanszakok elnevezése változott, azért az új elnevezésű 
tanszakokat is fel kell tüntetni az alapító okiratban. Az alapító okirat módosítását követően 
az Intézmény köteles kiegészíteni a pedagógiai programját az új helyi tantervvel. 

 
III.  A határozati javaslat mellékleteként tekintheti át a Tisztelt Közgyűlés a határozat 1. c.) 

pontjában jóváhagyott, intézményenként kidolgozott együttműködési megállapodásokat. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, a rendeletek 
megalkotását, valamint az I. és II. határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. május 11. 
 
 

 Becsó Zsolt



  

 
 

I. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2011. (... ... ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának 
módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el: 
 
 

1. § 
 

Nógrád Megye Közgyűlésének 25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Reménysugár Otthon 
alapító okiratának 8. pontja a következők szerint változik 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
2. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Ezüstfenyő Idősek 
Otthona alapító okiratának 9. pontja a következők szerint módosul: 

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
3. § 

 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított HARMÓNIA 

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: 
alapító okirat) 5.7. pontja a következők szerint változik: 

,,5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 
a) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
c) 873024 – Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
e) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás” 

 
(2) Az alapító okirat 8. pontja a következők szerint módosul: 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 



  

 
   

 
4. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 8. pontja a következők szerint 
módosul: 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
5. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított IPOLYPART Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapító okiratának 8. pontja a következők szerint változik: 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
6. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított Megyei 
Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának 8. pontja a következők szerint módosul: 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
7. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet alapító okiratának 9. pontja a következők 
szerint változik: 

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

8. § 
 

Nógrád Megye Közgyűlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 9. pontja a következők szerint változik: 

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
 



  

 
9. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletével alapított Váci Mihály 
Gimnázium alapító okiratának 9. pontja a következők szerint módosul:  

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
10. § 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának 8. a) pontja a következők szerint változik: 

,,a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
11. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Levéltár 
alapító okiratának 8. pontja a következők szerint módosul: 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
12. § 

 
Nógrád Megye Közgyűlésének 16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet alapító okiratának 8. pontja a következők szerint változik: 

,,8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
13. § 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 9. pontja a következők szerint 
módosul:  

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
 
 
 



  

 
14. § 

 
(1) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának (e §-ban 
továbbiakban: alapító okirat) 2.1. pontja a következők szerint változik 
,,2.1   Kihelyezett osztályai: 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.) 
 

b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Szabó Lőrinc Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.) 

 
c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Dózsa György Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.) 
 

d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Balassi Bálint Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.) 

 
e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Szent-Györgyi Albert Gimnázium  (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

f) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
4. számú óvoda (Cseperedő) (2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 1.) 

 
g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

5. számú óvoda (Játékvár) (2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.) 
 

h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
3. számú óvoda (Gézengúz) (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.) 

 
i) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Mikszáth K. Művelődési Központ  (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

j) Diósjenői kihelyezett osztálya  (2643 Diósjenő, Kossuth út 21.) 
 

k) Érsekvadkerti kihelyezett osztálya (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.) 
 

l) Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.) 
 

m) Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád, Vasút sor 9.) 
 

n) Rétsági kihelyezett osztálya  (2651 Rétság, Rákóczi út 32.) 
 

o) Romhányi kihelyezett osztálya  (2654 Romhány, Köztársaság tér 1.) 
 

p) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya 
Szurdokpüspöki Általános Iskola (3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)  

 
q) Szügyi kihelyezett osztálya  (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) 

 
r) Nézsai kihelyezett osztálya  (2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.) 

 
s) Berceli kihelyezett osztálya  (2687 Bercel, Széchenyi út 3.)” 



  

 
(2) Az alapító okirat 6.3. pontja a következők szerint módosul: 

,,6.3 Tevékenységét az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” szerint 
készült pedagógiai programja alapján végzi a következő művészeti ágak tanszakain és 
feladatellátási helyeken: 

 
6.3.1 Zeneművészeti ág  
 

6.3.1.1. 2011. szeptember 1-jétől kifutó rendszerben: furulya, fuvola, oboa, klarinét, 
szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, gitár, zongora, orgona, hegedű, 
gordonka, magánének, szintetizátor, számítógépes zene, kamarazene, szolfézs, 
harmonika, népi hegedű, népi furulya, népi ének, jazz-basszusgitár tanszak.  
 

6.3.1.2.  2011. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: 
Klasszikus zene: fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, 
zeneismeret, kamarazene tanszak. 
Népzene: vonós és tekerő, fúvós, vokális, zeneismeret, kamarazene tanszak 
Jazz-zene: pengetős tanszak 
Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak 
 

6.3.1.3.  A 6.3.1.1. és a 6.3.1.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149. 
2694 Magyarnándor, Iskola út 1. 
2642 Nógrád, Vasút sor 9. 
2651 Rétság, Rákóczi út 32. 
2654 Romhány, Köztársaság tér 1. 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 
3170 Szécsény, Magyar út 15. 
3060 Pásztó, Fő út 54/A. 
2687 Bercel, Széchenyi út 3. 
2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99. 

 
6.3.2 Táncművészeti ág 
 

6.3.2.1. 2011. szeptember 1-jétől kifutó rendszerben: modern-kortárs tánc tanszak 
 
6.3.2.2. 2011. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: modern tánc tanszak 

 
6.3.2.3. A 6.3.2.1. és a 6.3.2.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. 
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 

 
6.3.3 Képző- és iparművészeti ág 
 

6.3.3.1. 2011. szeptember 1-jétől kifutó rendszerben: grafika, festészet tanszak 
 
6.3.3.2. 2011. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: képzőművészeti, fém- és 

zománcművészeti, grafika- és festészet tanszak 



  

 
6.3.3.3. A 6.3.3.1. és a 6.3.3.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
3060 Pásztó, Fő út 54/A. 

 
6.3.4 Színművészet-bábművészet ág; színjáték tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.” 

 
(3) Az alapító okirat 9. pontja a következők szerint változik: 

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
15. § 

 
(1) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével alapított 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának (e 
§-ban a továbbiakban: alapító okirat) 9. pontja a következők szerint módosul: 

,,9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.” 

 
(2) Az alapító okirat 14. pontja a következők szerint változik: 

,,14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
123/2002. /VII.30./, 154/2000. /VIII.1./ számú, a 112/2003. /V.26./ számú, a 192/2003. 
/IX.18./ számú, a 113/2004. /VI.24./ számú, valamint a 204/2005. /IX.22./ számú 
határozatában szereplő (a 2. pont szerinti székhellyel rendelkező) intézményeknek.” 

 
16. § 

 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletével alapított 
,,Baglyaskő” Idősek Otthona alapító okiratának 8. pontja a következők szerint változik:  

,,8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti) szerve:  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és 
működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.” 

 
 
 
 



  

17. § 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító 6.) pontja a következők szerint módosul:  

,,6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv, mely együttműködési megállapodás alapján látja el a 
következő intézmények pénzügyi-számviteli feladatait: 

a) Reménysugár Otthon 
b) Ezüstfenyő Idősek Otthona 
c) HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
d) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
e) IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
f) Megyei Gyermekvédelmi Központ 
g) Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 
h) Borbély Lajos szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
i) Váci Mihály Gimnázium 
j) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
k) Nógrád Megyei Levéltár 
l) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
m) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
n) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
o) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
p) ,,Baglyaskő” Idősek Otthona 
q) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon” 
 

18. § 
 

(1) Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 
(2) A 14. § (1)-(2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



  

II. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2011. (. ...) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. 
§ (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el: 
 

1. § 
 

A Reménysugár Otthon egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet I. számú 
melléklete lép. 
 

2. § 
 
Az Ezüstfenyő Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet II. 
számú melléklete lép. 
 

3. § 
 

A HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet III. számú melléklete lép. 
 

4. § 
 

A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata helyébe jelen rendelet IV. számú melléklete lép. 
 

5. § 
 
Az IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet V. számú melléklete lép. 
 

6. § 
 
A Megyei Gyermekvédelmi Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet 
VI. számú melléklete lép. 
 

7.§ 
 
A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata helyébe jelen rendelet VII. számú melléklete lép. 
 

8. § 
 
A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
helyébe jelen rendelet VIII. számú melléklete lép. 



  

9. § 
 
A Váci Mihály Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet IX. számú 
melléklete lép. 
 

10. § 
 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet 
X. számú melléklete lép. 
 

11. § 
 

A Nógrád Megyei Levéltár egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet XI. számú 
melléklete lép. 
 

12. § 
 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
helyébe jelen rendelet XII. számú melléklete lép. 
 

13. § 
 
A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet XIII. számú melléklete lép. 
 

14. § 
 
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
helyébe jelen rendelet XIV. számú melléklete lép. 
 

15. § 
 
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet XV. számú melléklete lép. 
 

16. § 
 

A ,,Baglyaskő” Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet XVI. 
számú melléklete lép. 
 

17. § 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
helyébe jelen rendelet XVII. számú melléklete lép. 
 

 
 
 
 
 
 



  

18. § 
 
Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



  

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet I. számú melléklete 
 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Reménysugár Otthon 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 11/2010. (V. 3.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthona:  

2.1. Reménysugár Otthon 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
2.2. Lakóotthon (ápoló-gondozó célú) 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 

 
3. Az intézmény m űködési köre:   

Nógrád megye 
A gyermekvédelmi szakellátást illetően – Salgótarján Megyei Jogú Város területének 
kivételével – Nógrád megye.1 

 
4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja, az 1993. évi III. törvény 88. § (1) 
bekezdés, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási 
rendeletekben meghatározott szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítása, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés f) pontja és a 125. § (3) 
bekezdése szerinti feladatok ellátása.2 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1.3 
a) Mentális betegek bentlakásos ellátása (Szakágazat: 872000) 
b) Fogyatékosok bentlakásos ellátása 
c) Egyéb bentlakásos ellátás 

 
5.2. 4 

a) Alapfokú oktatás 
b) Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 

 
5.3. Gyermekotthoni feladatok ellátása 16 férőhelyen: 

 
                                                 
1 Az utolsó mondatot beiktatta a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
2 Módosította a 11./2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. augusztus 31. napjától 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



  

5.3.1.Az intézmény gyermekotthoni részlege két csoportban otthont nyújtó ellátás 
keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett 10 éven aluli gyermekek teljes körű ellátását  
 5.3.1.1. A gyermekotthon egy csoportban biztosítja a kora miatt sajátos 

szükséglettel bíró három év alatti gyermekek számára az állapotukhoz 
és korukhoz igazodó különleges ellátást. 

5.3.1.2. A különleges ellátást nem igénylő gyermekek csoportjában legfeljebb  4 
fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermek helyezhető el. 

 
5.3.2. Biztosítja a fogyatékos, és a részterületen fejlődési elmaradást mutató 

gyermekek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztő felkészítését egyéni 
fejlesztés vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében, valamint az iskolai 
tanulmányok folytatásának segítését.5 

 
5.3.3.Előkészíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, ápolja a családi 

kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást.  
 

5.3.4.Befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő első 
életévét be nem töltött gyermeket. 

 
5.3.5.Átmeneti gondozást biztosít szabad férőhelyei terhére azon települési 

önkormányzatok számára – 0-10 éves korosztály tekintetében -, amelyek a 
megyei önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek. 

 
5.3.6.Átmeneti gondozásra befogadhatja a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt 

ellátást igénylő gyermeket, amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz szükséges 
feltételekkel. 

 
5.3.7.Az intézmény befogadja a rendőrség által bekísért 10 éven aluli gyermekeket, 

éjszakai bentlakást és átmeneti gondozást biztosít azon 0-10 éves gyermekek 
számára, akik lakóhelyükről felügyelet nélkül távoztak el, illetve ellátásuk, 
felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem biztosított. 

 
5.4. Az intézmény 10 férőhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttet és gyermekét. A települési önkormányzatokkal 
kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülőket 
és a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat. 

 
5.5. Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 80, fogyatékosok ápoló-gondozó célú 

lakóotthoni ellátása 12 férőhelyen:6 
  

5.5.1. Az intézmény azon súlyos értelmi fogyatékosok, illetve halmozottan sérültek 
ápolását, gondozását biztosítja, akiknek oktatására, képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van 
lehetőség.7 

                                                 
5 Módosította a 11/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. augusztus 31. napjától 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



  

 
5.5.2. Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 

elhelyezést, élelmezést, ruházatot.  
 

5.5.3. Gondoskodik a rendszeres egészségügyi ellátásról, amely magába foglalja az 
orvosi ellátást, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátást, továbbá a 
kötelező és szükséges védőoltás elvégzését. 

 
5.5.4. A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás-gondozás mellett biztosítja a 

korai fejlesztést és gondozást, valamint a fejlesztő felkészítést egyéni 
fejlesztés vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében..8 

 
5.5.5. A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja – a fogyatékosságának 

megfelelő – szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, 
továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését. 

 
5.6.  9 

 
5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:10 

a) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
c) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
d) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
e) 879019 – Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
f) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
g) 856013 – Fejlesztő felkészítés 
h) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás11 
i) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
j) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
k) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
l) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás12 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  13 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és 
működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.14 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 

                                                 
8 Módosította a 11/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. augusztus 31. napjától 
9 Hatályon kívül helyezte a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009. december 4. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11 Beillesztette a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
12 A j), k), l) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 



  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.15 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört, a kinevezés, a felmentés, az 
összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.16 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.  
 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács V.B. által 1974-ben alapított 

Nógrád Megyei Tanács Csecsemőotthonának (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 
44.).17 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

                                                 
15 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától 
16 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
17 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet II. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Ezüstfeny ő Idősek Otthona 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy, a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) önkormányzati 
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:  

Székhelye: Ezüstfenyő Idősek Otthona 
 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férőhelyszám: 210) 

 
Intézmény telephelyei: 
3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (Idősek otthont nyújtó ellátása: férőhelyszám 156) 
3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. (Idősek Klubja, férőhelyszám: 20) 

 
3. Az intézmény m űködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
bekezdés f) és j) pontja, a 68. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt 
ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa, besorolása : 
5.1    Formája: ápolás-gondozást, nappali ellátást nyújtó intézmény. 
5.2.    Típusa: 

a) Idősek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idősek Klubja 

5.3    Költségvetési szerv.1 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
 6.1.   Idősek otthont nyújtó ellátása 

6.1.1. A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára teljes körű ápolását, 
gondozását végez 366 férőhelyen (szakágazat: 873000 – Idősek, fogyatékosok 
bentlakásos ellátása).2 Ebből:  

   Bátonyterenyén     25 férőhelyen 
mizserfai telephelyen    20 férőhelyen 
összesen      45 férőhelyen  

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



  

intenzív gondozást (demens ellátást) biztosít.3 
6.1.2 Felvehető az idősek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 

meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is, aki betegsége 
miatt nem tud önmagáról gondoskodni.  

6.1.3 Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

6.1.4 Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat.  

6.1.5. Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató 
foglalkozásukat. 

6.2.  Idősek Klubja 
A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését. 

6.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 
a) 873011 – Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
c) 881011 – Idősek nappali ellátása 
d) 562917 - Munkahelyi étkeztetés 
e) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
f) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
g) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás5 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  6 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és 
működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.7 

 

9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.8 

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
megállapított költségvetésből látja el. 

 
 
 

                                                 
3 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Az  e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



  

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján –meghatározott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja.9 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 
megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 

13. Az intézmény jogi személy. 
 

14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 1960. 
szeptember 1-jén alapított szentkúti szociális otthonnak (3147 Mizserfa, Május 1. út 82.)10 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
9 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
10 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A …/2011. (.... ...) önkormányzati rendelet III. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

  
HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) önkormányzati 
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1. Székhelye: Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, 
Petőfi S. u. 2. 

2.2. Az intézmény telephelye: 2687 Bercel, Kenderváros út 23. 
  
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 74. 
§ (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások biztosítása. 

 

4. Az intézmény m űködési köre:  
Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi 
fogyatékosok vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 

 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
5.1. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat: 873000)1 

5.1.1. Bercel, Petőfi S. út 2. (székhely) 
5.1.1.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt nyújtó tartós bentlakásos 

intézmény. 
5.1.1.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 

a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos személyek ápolása gondozása 
(41 férőhelyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség;2 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos 
személyek rehabilitációs intézményi elhelyezése (9 férőhelyen), akiknek 
képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi 
keretek között valósítható meg.3 

5.1.1.3. Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő. 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



  

5.1.2 Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 

5.1.2.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt és lakóotthoni elhelyezést 
nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 

5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben4 
a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos és látássérült értelmi fogyatékosok 

ápoló-gondozó otthona (45 férőhely), akiknek képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetőség;5 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi és látássérült enyhe 
vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye (3 
férőhely), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg;6 

c) Értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
történik 12 férőhelyen. 

5.1.2.3. Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő. 
5.2  Az intézmény biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő 

környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 
5.3  Megszervezi az ellátottak intézeti életrendjét.7 
5.4 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 

legalább szinten tartását, munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerű felhasználását. 

5.5 Gondoskodik az orvosi, szakorvosi, kórházi, gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz ellátásukról és ápolásukról.8 

5.6 Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:910 
a) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
c) 873024 – Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
e) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás11 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  12 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

                                                 
4 A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
11 Az e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
12 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



  

szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.13 

 

8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.14 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.15 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 

1981-ben alapított berceli szociális foglalkoztató intézetnek (2687 Bercel, Petőfi S. u. 2.).16 
 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
14 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
15 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
16 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet IV. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy.,  
a 27/2010. (XII. 1). önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… 
…) önkormányzati rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2643 Diósjenő, Kastély 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 74. 
§ (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások biztosítása. 

 
4. Az intézmény m űködési köre : 

Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a siket értelmi fogyatékosok 
vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (Szakágazat: 873000)1 
5.1 Tanköteles koron túli, középsúlyos értelmi fogyatékosok (130 férőhelyen) és értelmi 

fogyatékos hallássérültek számára (42 férőhelyen) ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt, 
akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetőség.2 

5.2 Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (5 férőhelyen) és 
értelmi fogyatékos hallássérültek számára (5 férőhelyen) rehabilitációs intézeti ellátást 
biztosít, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak 
intézményi keretek között valósítható meg.3 

5.3 Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést, 
élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

5.4 Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 
5.5 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de legalább 

szinten tartását, rendszeres munkavégzésüket, rehabilitációs célú foglalkoztatásukat, 
valamint szabadidejük célszerű felhasználását. 

5.6 Gondoskodik az orvosi, szakorvosi, kórházi gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukról és ápolásukról. 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
2 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
3 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



  

5.7 Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.8 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 
a) 890431 – Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében5  
b) 873021 - Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
c) 873024 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 873029 - Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 
e) 890432 - Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 
f) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
g) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
h) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás6 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  7 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.8 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.9 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, 
a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.10 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.  
 
 

                                                 
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
6 Az f), g), h) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
10 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



  

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 1981-

ben alapított diósjenői szociális foglalkoztató intézetnek (2643 Diósjenő, Kastély).11 
 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
11 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet V. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy.,25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., 
a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… 
…) önkormányzati rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv:  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai : 
2.1. Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 

Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.) 
2.2. Telephelye: 3188 Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 71. 
§, 71/A.§, és 85/A.§, valamint a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított 
ellátások biztosítása.  
 

4. Az intézmény m űködési köre : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai):  

5.1. Ápoló, gondozó otthoni ellátás (Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása – 
szakágazat: 872000) az intézmény székhelyén 380 férőhelyen1 
5.1.1. 18 éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem 

veszélyeztető állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti 
gondoskodást nem igénylő pszichiátriai betegek (230 férőhelyen) részére, ezen 
felül végzi a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott időre szóló ellátását 
is.2 

5.1.2. Szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylő, 
önálló életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti gyógykezelésre nem 
szoruló szenvedélybetegek (50 férőhelyen) számára, 

5.1.3. Súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára 
(100 férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, ápoló gondozó 
otthoni ellátást nyújt.3 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



  

5.2. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása az intézmény 
lakóotthonaiban 10, 10, összesen 20 férőhelyen. Azt a 18. életévét betöltött 
pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem 
szorul és utógondozására nincs más mód. 

5.3. Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést, 
élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

5.4. Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
elhelyezésükről, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat. 

5.5. Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elősegíti a lakók önálló életvezetési 
képességének helyreállítását. 

5.6. Biztosítja az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartását és fejlesztésük 
érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. Külső foglalkoztató által 
működtetett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosít az intézet területén. 

5.7. Előkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését. 
5.8. Az Észak-magyarországi régió területén szociális módszertani tevékenység ellátása 

konzorciumi szerződés alapján 2008. július 1-jétől 5 éven át. 
5.9. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 

a) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
b) 872002 – Szenvedélybetegek tartós ellátása 
c) 872003 – Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 
d) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
e) 890432 – Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 

keretében 
f) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
g) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
h) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás5 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  6 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.7 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.8 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 

                                                 
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Az f), g), h) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6.  § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



  

 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.9 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 
 

12. Az intézmény jogi személy. 
 

13. Az intézmény általános jogutódja a Szécsényi Járási Tanács által 1950-ben alapított 
Ludányhalászi Szociális Otthonnak (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.).10 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
9 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
10 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet VI számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Megyei Gyermekvédelmi Központ 

  
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

  
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) 
Kgy., a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati, a 19/2010. (IX. 
7.), a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   
     Megyei Gyermekvédelmi Központ 

2.1.  Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
2.2.  Intézményegységei, telephelyei: 

2.2.1.  Otthont nyújtó ellátás (összesen 130 férőhelyen)1 
2.2.1.1.  „Margaréta” Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth u. 106-108. 

(34 férőhely) 
2.2.1.2.  „Százszorszép Gyermekotthon:  

2.2.1.2.1.  2656 Szátok, Kossuth u. 70. (16 férőhely) 
2.2.1.2.2.  2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár u. 25. (Külső 

férőhely,a férőhelyszámot a működési engedély 
tartalmazza). 

2.2.1.3.  „Fészek” Gyermekotthon 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 
férőhely) 

2.2.1.4.  „Biztos Kiút” Gyermekotthon 
2.2.1.4.1.  Speciális Csoport 3162 Ságújfalu, Kossuth u. 16. (8 

férőhely) 
2.2.1.4.2.  „Jövőért” Lakásotthon 3142 Mátraszele, Gáborvölgyi 

út 31. (9 férőhely)2 
2.2.1.5.  „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai u. 7.   (12 

férőhely) 
2.2.1.6.  „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ u. 7. (12 

férőhely) 
2.2.1.7.  „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 2660 Balassagyarmat, Munkás u. 2. 

(12 férőhely) 
2.2.1.8.  „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi György u. 140.  (12 

férőhely) 
2.2.1.9.  Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a 

működési engedély tartalmazza) 
2.2.1.10.  Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot a működési 

engedély tartalmazza). 
2.2.2.  Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

és annak Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.). 
 
 
 

                                                 
1 Módosította a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2010. szeptember 1. napjától. 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(Gyvt.) 95. §-ában előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m űködési köre:   
A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást érintően: Nógrád megye. A gyermekvédelmi 
szakellátáson belüli otthont nyújtó-, illetve utógondozói ellátást vonatkozásában – 
Salgótarján Megyei Jogú Város területének kivételével – Nógrád megye.3 
 

5. Az intézmény alaptevékenységei:  
5.1. Otthont nyújtó ellátás (Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása – szakágazat: 

879040)4 
 
5.1.1 Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői 

hálózat és a külső férőhelyek igénybevételével – biztosítja az ideiglenes 
hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes 
körű ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket 
és a gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges 
intézkedéseket. A gyámhivatal által elrendelt szükséglethez igazodó 
utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek számára. Önálló életük 
megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba 
való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást – utógondozást – 
biztosít. 

 
5.1.2 Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok 

ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást. 
 

5.1.3 A(z)  
a) „Margaréta” Gyermekotthon 
b) „Jövőért” Lakásotthon 
c) „Ábel” Lakásotthon 
d) „Szivárvány” Lakásotthon  
e) „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 
f)      „Vadvirág” Lakásotthon 
g) Nevelőszülői Hálózat  
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített 
ellátottak számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, 
egészségi állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A 
szakmai egységek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti 
ellátást a fiatal felnőtt gyermekei számára. 

 
5.1.4 A „Biztos Kiút” Gyermekotthon speciális csoportja biztosítja az átmeneti, vagy 

tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket 
mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt 
esetben 10. életévét - betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást. 

 
 
 

                                                 
3 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 

 

 

 

5.1.5 A „Fészek” Gyermekotthon  
a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett 3-18 éves 

gyermekeket, fiatalokat, testvérpár esetén a 3 év alatti gyermekeket. 
b) átmeneti gondozás keretében - ideiglenes jelleggel - állapotának 

megfelelő gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik 
lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül 
maradtak. 

 
5.1.6 5 

 
5.1.7 A „Margaréta” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett 

gyermekek és szükség esetén az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
gyermekek – 0-3 éves korú – gyermekvédelmi szakellátásba vett gyermeke 
számára is a teljeskörű ellátást. 

 
5.1.8. A „Százszorszép Gyermekotthon 2.2.1.2.1. szám alatti szakmai egységei 

biztosítják az enyhe fokban értelmi sérült és a középsúlyos értelmi 
fogyatékosak számára a különleges-, és utógondozói ellátást 8+8 férőhelyen. 
A 2.2.1.2.2. szám alatti külső férőhely az utógondozói ellátást igénylők részére 
nyújt szolgáltatást.6 
 

5.1.9. A nevelőszülői hálózat – a működési engedély szerint – biztosítja az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körű ellátását is. 

 
5.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat7 

 
5.2.1 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási 
helyének meghatározása érdekében: 

a)  a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – 
elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre 
vonatkozó szak-véleményt és elhelyezési javaslatokat, 

b)  a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési 
tervét. 

 
5.2.2 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat: 

a)  gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti 
gondnokokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok 
személyére,  

b)  nevelőszülői hálózatot működtet, 
c)  javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők 

kijelölésére, 
d)  gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában, 
e)  család- és utógondozást biztosít, 
f)  külső férőhelyet működtet. 

5.2.3 A nevelőszülői hálózat működtetője  
a)  a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, 
b)  szakmai tanácsadást biztosít, 
c)  folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az 

ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. 
 

5.2.4 Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik 
az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:   

                                                 
5 Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010. szeptember 1. napjától. 
6 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 

 

 

 

a)  tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket, 
b)  elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és pszichológiai 

alkalmasságának vizsgálatát. 
 

5.2.5 Szaktanácsadás keretében  
a)  szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra 

irányuló szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, 
továbbképzést, 

b)  javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos 
kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése. 

 
5.2.6 Nyilvántartást vezet 

a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási 
napjaikról, az üres férőhelyekről, 

b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító 
nevelőszülőkről, gyermekotthonokról, 

c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről, 
valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről, 

d) a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi 
feladatokra kirendelhető személyekről. 

 
5.2.7 Ügyeleti szolgálatot működtet. 

 
5.3 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:8 

a) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
b) 879013 – Speciális gyermekotthoni ellátás 
c) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
d) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás 
e) 879016 – Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
f) 889206 – Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
g) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
h) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
i) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás9 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége :10 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.11 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, 

az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési 
megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el.12 

 

                                                 
8 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
9 A g), h), i) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. 
napjától. 
10 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
11 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
12 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
megállapított költségvetésből látja el. 

 
10.  a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört, a kinevezés, a felmentés, az 
összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.13 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, nevelőszülői, kivételesen 
polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács által 1969. január 1-jével 

alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek (Salgóbánya, Vár u. 4.), a 
Nógrád Megyei Tanács által 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak 
(Felsőpetény Petőfi u. 37.), továbbá a Nógrád Megyei Tanács által 1977-ben alapított 
Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak (Kisterenye, Makarenkó u. 24.), valamint a Nógrád 
Megye Közgyűlése 43/1993. (V. 27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember 1-jével 
megszűnt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának.14 

 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

                                                 
13 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától 
14 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet VII. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított  

Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Sza kszolgálati Intézet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) önkormányzati 
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1 .  Alapító szerv:    

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet  

2.2. Rövidített neve: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet   
2.3. Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1993. évi 
LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban – a megyei önkormányzat 
számára kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4.  Az intézmény m űködési köre:   

Nógrád megye 
 

5.  Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv, többcélú közoktatási intézmény (intézményegységei: területi pedagógiai-
szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység, tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság).1 
 

6. Az intézet alaptevékenysége (feladatai):  
Pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat (Szakágazat: 856000) 
6.1.  Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és fenntartóik, 

valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényeikhez alkalmazkodva. A 
gyógypedagógiai szakterületen az alaptevékenység csak a 6.1.1. és 6.1.7 feladatok 
ellátására terjed ki. 
6.1.1.  Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és 

oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a térségi és 
az országos közoktatási feladatellátás szervezésének segítése. 

6.1.2. Szaktanácsadás, az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és 
terjesztése. 

6.1.3. Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi 
dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkrományzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

feldolgozása, és használatba adása, tájékoztatás nyújtása – kivéve a 
pedagógiai szakkönyvtár és tankönyvbemutató hely működtetését. 

6.1.4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: iskolaszerkezeti tanácsadás, 
közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, 
taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, óvodai nevelési 
programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok, tantervek 
készítésének segítése. 

6.1.5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 
szervezése2 

6.1.6. A pedagógiai intézmények, valamint a munkaerőpiac igényének megfelelően 
iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás végzése, tanfolyami rendszerű át- és 
továbbképzés keretében.  

6.1.7. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása. 
6.1.8   A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat: a tanulók, a tanulóközösségek, a 

diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges 
ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk 
közvetítésével. 

6.1.9  A szakmai közélet fejlesztése érdekében konferenciák, megyei pedagógiai 
napokat, pedagógus képzőművészeti kiállítások rendezése, pedagógiai 
pályázatok kiírása. 

6.1.10. Az intézeti saját, átvett, a megye intézményeiben létrehozott, a pedagógiai 
gyakorlatban jól hasznosítható munkák, kutatási, eredménymérési 
tanulmányok kiadása, terjesztése.3 

6.2.    Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység. 
6.2.1.    A fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, 

tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás 
módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai 
szakszolgálatra. 

6.2.2.   A különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének 
vizsgálata. 

6.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 
a) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
b) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
c) 855935 – Szakmai továbbképzések 
d) 581400 – Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
e) 749031 - Módszertani szakirányítás 
f) 823000 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
g) 581900 - Egyéb kiadói tevékenység 
h) 855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
i) 855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
j) 856000 - Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
k) 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
l) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
m) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
n) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás5 

                                                 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Az l), m), n) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



 

 

 

 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  6 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   
a)  Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 

és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.7 
 

9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, 
az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.8 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11.     a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja az 1986. március 26-án, a Nógrád Megyei Tanács által 

alapított Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetnek (3100 Salgótarján, Május 1. út 77.).9 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
9 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

 
A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete 

 
Nógrád Megye Közgy űlésének 

12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 
 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 27/2010. 
(XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) 
önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, telephelye:  

2.1.    Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai 
út 21-29.) 

2.2.    Az intézmény tagintézményei, telephelyei: 
2.2.1.    Tagintézmény elnevezése: 

Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy 
Zsuzsanna Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Tagintézmény címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

2.2.2.    Tagintézmény elnevezése: 
Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy 
András Szakképző Iskola és Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium 
Tagintézmény címe: 3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39. 
Telephelye (tanműhely): 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3. 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 86. 
§ (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt 
– közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre : 

Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, vállalkozók 
megyén kívüli telephelyei.  
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett 
iskola és kollégium)1 
 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége:  

6.1.        Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200) 
6.1.1.    Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  

a) érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 
elektronika, elektrotechnika, informatika, közlekedésgépész, 
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti pályára 
előkészítő irányultsággal; 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű 
nyelvi érettségi vizsgára; 

c) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon;2 
d) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés3 

6.1.2.    Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő oktatás:4 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, környezetvédelem-

vízgazdálkodási, közlekedésgépészeti, könnyűipari, gépészeti, 
elektrotechnikai-elektronikai, faipari, építőipari, valamint egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott 
szakképzési évfolyamon; 

b) 3 éves képzési idejű előrehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben 
meghatározott szakképesítések körében. 

6.1.3.   A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, 
érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, vagy 
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő) tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon, valamint szakmai 
vizsgára felkészítő szakképzése: OKJ szerinti szakképzés könnyűipari és 
gépészeti szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon. 

6.1.4.    Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató 
oktatása szakképzést előkészítő évfolyamon. 

6.1.5.      Gyakorlati képzés a tanműhelyben. 
6.1.6.   Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-

Szakiskolai Programja 
6.1.7.  Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi 

közétkeztetés feladatát5. 
 

6.2.         Felnőtt- és egyéb oktatás6 
6.2.1.  Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens 

szakképzés 2 évfolyamon (felsőfokú oktatás)7 

                                                 
2 Módosította a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 
3 Beiktatta a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



 

 

 

 

6.2.2. Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás: 
érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, a nappali, 
az esti és a levelező oktatás munkarendje szerint. 

6.2.3.    Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás: 
a)      felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,  
b)     OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési        

évfolyamon. 
6.2.4.  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés. 
 

6.3          Diákotthoni, kollégiumi ellátás8 
6.3.1. Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak  

a tanulóknak (sajátos nevelési igényű tanulóknak is),  
a)  akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
b)  akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja 

biztosítani. 
 

6.3.2.  A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít.9 
 
6.3.3.    A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja 

alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai 
rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. tanévtől kezdődően 
felmenő rendszerben. A tanévenként felvehető, a programba újonnan 
bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fő. 

 
6.3.4.     Az Oktatási és Kulturális Miniszter az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 11. 

számában, 2007. május 14-én közleménye szerinti Halmozottan 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programja szerinti ellátás a 2008/2009. tanévtől kezdődően. A 
Tanévenként felvehető, a programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi 
tagok létszáma legfeljebb 25 fő. 

 
6.4.     Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális 

tanulólétszám: 1850 fő. A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi 
elhelyezettek. A bentlakóként felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek 
száma: 272. 

 
6.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:10 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 

                                                 
8 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
9 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

n) 853222 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

o) 869042 – Ifjúság-egészségügyi gondozás 
p) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
q) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

felnőttoktatás 
r) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

felnőttoktatás 
s) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
t) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
u) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
v) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
w) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
x) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás11 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  12 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:  

a)  Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b)  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 

és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.13 
 

9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.14 

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
megállapított költségvetésből látja el. 

                                                 
11 A v), w), x) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
12 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 
14 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától 



 

 

 

 

 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó, 
valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az 
ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, 
az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja a Munkaügyi Minisztérium által alapított – alapító okirattal 

nem rendelkező – 211. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetnek (3104 Salgótarján, Csokonai 
út 21-29); a Nógrád Megye Közgyűlése által, a 13/1992 (VI. 11.) Kgy. rendelettel alapított 
Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.), valamint a 24/1995. 
(XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak 
(3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39.). 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet IX. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Váci Mihály Gimnázium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 11/2009. (III. 30.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 15/2010. (V. 3.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye : 
Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) :  

Az 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 86. § 
(3) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a megyei önkormányzat 
számára kötelezően előírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre :  

Nógrád megye 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv – gimnázium1 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1.  Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 
felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás (Általános középfokú 
oktatás – szakágazat: 853100) 
a) gimnáziumi nevelés – oktatás 4 évfolyamon, 
b) gimnáziumi nevelés – oktatás 6 évfolyamon, 
c) a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, és 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okokra visszavezethető vagy organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő), és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása. 
d) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés.2 
Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés 
feladatát.3 

6.2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján az 
Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos: 2010. december 1. napjától. 
2 Beiktatta a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



 

 

 

 

Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, középiskolai 
tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás az előkészítő 9. évfolyamon a 2005/2006. 
tanévtől kezdődően. A felvehető tanulók létszáma évente 25 fő. 

6.3. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 330 fő. 
6.4. Az intézmény laptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 

a) 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
b) 853112 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

(9–12/13. évfolyam) 
c) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
d) 852021 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
e) 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
f) 855937 – M.n.s. egyéb felnőttoktatás5 
g) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
h) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
i) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás6 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége : 7 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.8 

 
9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.9 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 

                                                 
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
6 Az i), j), k) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodás az 
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály Gimnáziumnak (3078 
Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.). 

 
 
Salgótarján, 2011.május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet X. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
18/1992. (VI.11.) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: 

- Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] 
- Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] 
- Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] 
- Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 
CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   
Nógrád megye – a 18.2 pontban meghatározott eltérésekkel. 
 

5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  
a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 

könyvkiadás.1 
b) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:2 

ba) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
bd) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés3 
bf) 854222 – Mesterképzés4 

                                                 
1Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
4Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



 

 

 

 

bg) 854223 – Doktori képzés5 
bh) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése6 
bi)  890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
bj)  890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás7 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: 8 

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és működési Szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.9 

 
8. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait 
együttműködési megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el.10 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított 

költségvetésből látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.11 
 

9. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 

-  az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati 
Múzeumnak; 

-  az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei 
Munkásmozgalmi Múzeumnak; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti 
Gyűjteménynek; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti 
Kiállítóhelynek és Romkertnek; 

-  az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyűlése által – a 18/1992. (VI.11.) Kgy. 
rendelettel alapított – Nógrádi Múzeumoknak; 

-  a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 19/2000. 
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumnak (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 2.).12 

                                                 
5Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
6 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
7 A bi), bj), bk) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
8 Módosította  a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
11 A teljes 8. pontot módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
12Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 
II. 

Nógrádi Történeti Múzeum 
 

10. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Nógrádi Történeti Múzeum 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
11. Az intézmény feladatai:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 
45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára meghatározott 
feladatokat. 

 
12. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  

12.1. Gyűjtőkörök: történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet és művészettörténet, 
numizmatika. 

12.2. Gyűjtőterület: Nógrád megye. 
 

13. Az intézményhez tartozó kiállítóhely, küls ő raktár:  
a) NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
b) Az intézmény telephelye (külső raktára): a Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa 

(3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 
 

14. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével - határozott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 
 

15. 13 
III. 

Palóc Múzeum 
 

16. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Palóc Múzeum 
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

17. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum)14 

 
18. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  

18.1. Gyűjtőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga, valamint 
irodalomtörténet. 

                                                 
13 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

18.2. Gyűjtőterülete: a néprajz tekintetében Nógrád megye, illetve jogszabályokban 
meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység 
területe; a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország. 

 
 

19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, telephe lyek, küls ő raktárak:  
19.1   Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
19.2   Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
19.3   Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
19.4   Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
19.5   Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
19.6 Irodalomtörténeti gyűjtemény: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 6.  

(Vármegyeháza). 
19.7   Az intézmény telephelye (külső raktára): 

a) Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.); 
b) Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, hrsz.: 

526); 
c) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.). 

 
20. Az intézmény vezet ője:  

Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet 
vezetője – nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével – 
meghatározott időtartamra bíz meg. 

 
21. 15 

IV. 

Kubinyi Ferenc Múzeum 
 

22. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Kubinyi Ferenc Múzeum 
3170 Szécsény, Ady E. út 7. 

 
23. Az intézmény feladatai:  

Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum). 
 

24. Az intézmény vezet ője:  
       Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet 

vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - 
meghatározott időtartamra bíz meg. 

25. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  
25.1  Gyűjtőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája a 

XIX. század közepéig terjedően; 
25.2  Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

26. 16 
 

                                                 
15 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
16 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 



 

 

 

 

 
V. 

Pásztói Múzeum 
 

27. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
 

28. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum). 
 

29. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet 
vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - 
meghatározott időtartamra bíz meg. 
 

30. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  
30.1. Gyűjtőköre: természettudomány; 
30.2. Gyűjtőterülete: Nógrád megye. 
 

31. Az intézményhez tartozó kiállítóhely:  
Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
 

32. 17 
 
Salgótarján, 2011.május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

                                                 
17 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet XI. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Nógrád Megyei Levéltár 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, intézményegy sége, telephelyei:  
2.1. Székhelye: Nógrád Megyei Levéltár, 3100 Salgótarján, Bem út 18. 

 
2.2. Intézményegysége: Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Levéltára, 2660 

Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 
 

2.3. Telephelyek: 
a)    Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege, 3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8, 
b)   Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára (Pártarchívum), 3100 Salgótarján, 

Május 1. út 41. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 1997. évi CXL. 
törvénnyel módosított 1995. évi LXVI. törvényben – a megyei önkormányzat számára 
kötelezően – előírt levéltári feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre, gy űjtőköre:   

a) Nógrád megye, 
b) az egész ország. 

 
5. A levéltár alaptevékenysége (feladatai):     

Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) 
A történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények 
felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, 
kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése. 

 
5.1. A Nógrád Megyei Levéltár illetékes a megye területén működött és működő  

a) megyei szintű államigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek, 
b) megyei szintű gazdasági szervek, 
c) megyei szintű intézmények és intézetek, valamint 
d) megyei szintű egyesületek, testületek  
levéltári anyagának átvételére.  
 
 



 

 

 

 

5.2.   A Nógrád Megyei Levéltár illetékes 

a) a megye területén működő vagy működött megyei, városi, járási és községi 
önkormányzatok, valamint ezek irányítása alatt működő szervek, intézetek és 
intézmények, továbbá 

b) az 5. 1. bekezdés b) - d) pontjában felsorolt szervek irányítása alatt működő egyéb 
szervek levéltári anyagának átvételére. 

5.3.   A Nógrád Megyei Levéltár gyűjti 
a) az illetékességi területén élt vagy ott jelentős szerepet játszott, illetőleg más, a 

területtel kapcsolatos jelentős személyek, családok levéltári anyagát;  
b) az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes történeti értékű 

iratokat, kép- és hangfelvételeket. 
5.4.  A levéltári anyag védelme és használatának elősegítése érdekében a Nógrád Megyei 

Levéltár 
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát; 
b) közreműködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési szabályzatainak 

véleményezésében;          
c) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és irattári 

selejtezését; 
d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai 

továbbképzésében; 
e) átveszi, illetőleg gyűjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az 

illetékességi, illetőleg gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagot; 
f) gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag biztonságos őrzéséről, szakszerű 

kezeléséről, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve hang- és egyéb 
elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton előállított levéltári anyagnak a 
szükségeshez képest rendszeres felújításáról. 

g) elősegíti az őrizetében lévő levéltári anyag használatát az anyag tudományos 
igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése és 
azok közzététele útján; 

h) nyilvántartja az őrizetében lévő levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások 
készítése és folyamatos vezetése útján; 

i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsősorban a 
történettudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő 
ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi1; 

j) felvilágosítást ad az őrizetében lévő levéltári anyagról, de a tájékoztatás érdekében 
kutatást csak irányító szerveik utasítására végez; 

k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az őrizetében lévő levéltári anyagból; 
l) biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit; 
m) közművelődési munkát végez, illetőleg azt az őrizetében lévő levéltári anyag 

felhasználásával támogatja; 
n) reprodukciót készít az őrizetében lévő levéltári anyagról, vagy ilyennek készítését 

engedélyezi; 
o) kölcsönzi az őrizetében lévő levéltári anyagot; 
p) filmcserét és kiadványcserét folytat; 
q) közreműködik a személyi tulajdonban lévő történeti értékű levéltári anyag 

felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése alapján 
szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett; 

                                                 
1Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



 

 

 

 

r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra átruházott 
egyes igazgatási feladatokat;                      

s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
5.5. Az 1991. évi IL. törvény 53. §-ában foglaltak alapján átveszi a csődeljárás során 

felszámolásra kerülő gazdasági egységek maradandó értékű iratait. 
5.6. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:2 

a) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
b) 910132 – Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő 

tevékenység 
c) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése3 
d) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
e) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás4 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 5 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 
és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.6 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, 

az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.) látja el.7 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános 
pályázat útján - meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 

                                                 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
4 Az d), e), f) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos 2011. ,május 1. napjától. 
5 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Módosította a …/2011. (... ..) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

 
 

13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlés által 1794-ben 
alapított Törvényhatósági Levéltárnak, illetve a 2045/1967. (VIII. 8.) számú határozattal a 
Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe utalt Nógrád Megyei 
Levéltárnak (3100 Salgótarján, Bem út 6.).8 

 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
8Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet XII. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy űlésének 
16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm űvelődési Intézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

  
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet  
3100 Salgótarján, Kassai sor 2. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény 64.§, 
66.§, 84-85.§-ában, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában 
kötelezően előírt megyei könyvtári, közművelődési és pedagógiai tájékoztatási feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre:   

Nógrád megye  
 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1. Könyvtári, levéltári tevékenység (szakágazat: 910100) 1 
 

5.1.1.     A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben 
előírt nyilvános könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére 
vonatkozóan. 

5.1.2.      A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt. 
   Könyvtári ellátórendszert működtet, betölti a rendszer központi könyvtári 

feladatát. 
5.1.3.    Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez 

tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 
5.1.4.    Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez. 
5.1.5.   Nevelő, illetőleg önművelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet végez 

az általános és a szakmai műveltség növelése céljából.  
5.1.6.   Kiadja a Palócföld c. folyóiratot, illetve könyvkiadói tevékenységet folytat2. 
5.1.7.  Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai 

adatszolgáltatását. 

                                                 
1Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



 

 

 

 

5.1.8.   Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a nyilvános 
könyvtári ellátást végző intézmények, valamint a munkaerőpiac 
igényeinek megfelelően iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást végez 
tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés keretében. 

5.1.9.  Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással 
kapcsolatos feladatokat. 

5.1.10.    Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését. 
5.1.11.   Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el és tankönyvbemutató helyet 

működtet3. 
 

5.2.      Egyéb oktatás; kulturális képzés4 
5.2.1.      Közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet folytat a 

helyi közművelődési intézmények, helyi és kisebbségi önkormányzatok, 
egyesületek, közösségek és a művelődési életben aktívan részt vevő 
polgárok számára. 

5.2.2.       Szaktanácsadói tevékenységet végez a közművelődési intézmények 
munkatársai, intézmény nélküli művelődésszervezők és helyi 
önkormányzatok részére, mindenekelőtt az alábbi szakterületeken: 
a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti és 

etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén működő 
közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását, 

b) együttműködik a Magyar Művelődési Intézettel, az országos 
szakmai   érdek-képviseleti szervezetekkel. 

c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és 
fejlesztő programokat készít és hasznosít, 

d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési 
rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, 
regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat, 

e) gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei adattárat 
kezel, 

f) elősegíti a megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, 
sajátosságainak bemutatását, 

g) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek 
szakmai képzését és továbbképzését, 

5.2.3.       Megbízás alapján előkészíti és megszervezi a megyei önkormányzat 
programjait, rendezvényeit. 

5.2.4.   Közreműködik a megyei közgyűlés (illetve annak bizottságai) szakirányú 
döntéseinek előkészítésében. 

 
5.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kacsolódó szakfeladatok meghatározása:5 

a) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
b) 910122 – Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
c) 910123 – Könyvtári szolgáltatások 
d) 581400 – Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
e) 581100 – Könyvkiadás 
f) 910501 – Közművelődési tevékenység és támogatásuk 

                                                 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 
5 Módosította a 27/2010.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

g) 855200 – Kulturális képzés6 
h) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése7 
i) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás8 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 9 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
7. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 

és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.10 
 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.11 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. A könyvtár városi feladatainak költségvetési fedezetét 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a két önkormányzat által kötött 
megállapodás szerint.  

 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Közgyűlés nyilvános 

pályázat útján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának véleményét 
kikérve – határozott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 
 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
7 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
8 Az i), j), k) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
9 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától.  
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11 A teljes 8. pontot módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 



 

 

 

 

13. Az intézmény általános jogutódja az 1949. májusában a Vallási és Közoktatási Minisztérium 
és Salgótarján megyei város által alapított Körzeti Könyvtárnak, illetve 2.042-13/1952. (V. 
14.) MT számú határozat alapján a Nógrád Megyei Tanács által 1952. augusztus 30-án 
alapított Megyei Könyvtárnak (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.).  
A közművelődési feladatok tekintetében jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 19/1989.(IV.27.) 
Th. számú határozatával alapított Nógrád Megyei Közművelődési Központnak, illetve a 
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézetnek.12 

 
 
Salgótarján, 2011.május 26. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
12 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet XIII. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított  

 
Lipthay Béla Mez őgazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
 
[A 11/2009. (III. 30.) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 15/2010. (V. 3.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  
 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei : 
2.1.  Az intézmény neve: Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
2.2.  Az intézmény székhelye: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 11. 
2.3.  Az intézmény telephelyei: 

3170 Szécsény, Kossuth L. út 4. – Iskolaépület 
3170 Szécsény, Kossuth L. út 18. – Tankonyha 
3170 Szécsény, Rimóci út – Tanműhely 
3170 Szécsény, Külterület (013, 015, 016 hrsz-ú Tangazdaság; 1989, 1990, 1991, 0339, 
0340, 0341, 0374, szántók, árkok) 
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. – Mosoda és Tanszálló 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 
 Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 86. § 

(3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt – 
közoktatási és szakképzési feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre : 
 Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, vállalkozók 

megyén kívüli telephelyei.  
  

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett 
iskola, kollégium)1 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége:  

6.1. Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200) 
6.1.1. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  

a) érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 
mezőgazdasági és agrárinformatikus irányultsággal; 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű nyelvi 
érettségi vizsgára; 

c) felzárkóztató oktatás a szakképzés megkezdéséhez; 
d) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon; 
e) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés.2 

6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés3 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, 

valamint vendéglátás-idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács) 
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon 

b)  3 éves képzési idejű előrehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben 
meghatározott szakképesítések körében. 

6.1.3. Gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben, az iskolai tangazdaságban, és a 
vállalkozások gazdaságaiban.4 

6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás5 
6.2.1. Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás: 

érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, a nappali és az 
esti oktatás munkarendje szerint. 

6.2.2. Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon; 
b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési 

évfolyamon. 
6.2.3. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzések. 
6.2.4. Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés 

feladatát6. 
6.2.5. A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, 

enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethető, vagy organikus okokra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók nevelése, 
oktatása. 

6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás7 
6.3.1. Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi elhelyezése 

maximum 80 férőhelyen. 
6.3.3. Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt8. 
6.3.4. Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a 

középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak: 
1. akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
2. akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 
 

                                                 
2 Beiktatta a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
4 Számozását módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
8 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.4. Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális 
tanulólétszám: 480 fő. 

 
6.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:9 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

n) 853222 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

o) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás  

p) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
q) 855943 – Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
r) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
s) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

felnőttoktatás 
t) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
u) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
v) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
w) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
x) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás10 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 11 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 

                                                 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 A v), w), x) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
11 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 
és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.12 

 
9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.13 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonának és a vagyon feletti rendelkezés jogára Szécsény Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat illetően Szécsény Város Önkormányzatának, a 
többi ingatlan vagyont és az ingatlanon felüli vagyont illetően a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének a vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadók.  
Az ingatlan vagyont a két önkormányzat között megkötött megállapodás, az ingóvagyont az 
intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

75/1997.(V. 20.) sz. határozattal alapított Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolának 
(Szécsény, Haynald L. u. 11.). 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

                                                 
12 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
13 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

 
A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 

 
45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény 

A L A P Í T Ó   O K I R A T A 
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 21/2010. (IX. 3.) 
önkormányzati, t a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint 
a …/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg.] 
 
1. Alapító szerv : 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti e gységei (telephelyei) : 

Hivatalos neve: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Rövidített neve: Rózsavölgyi Márk AMI 
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

 
2.1   Kihelyezett osztályai:1 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

  Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.) 
 

b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  Szabó Lőrinc Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.) 

 
c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

  Dózsa György Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.) 
 

d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  Balassi Bálint Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.) 
 

e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  Szent-Györgyi Albert Gimnázium  (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

f) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  4. számú óvoda (Cseperedő) (2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 1.) 
 

g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  5. számú óvoda (Játékvár) (2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.) 
 

h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  3. számú óvoda (Gézengúz) (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.) 

                                                 
1 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 1. napjától 



 

 

 

 

 
i) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

  Mikszáth K. Művelődési Központ  (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

j) Diósjenői kihelyezett osztálya  (2643 Diósjenő, Kossuth út 21.) 
 

k) Érsekvadkerti kihelyezett osztálya (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.) 
 

l) Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.)2 
 

m) Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád, Vasút sor 9.) 
 

n) Rétsági kihelyezett osztálya  (2651 Rétság, Rákóczi út 32.)3 
 

o) Romhányi kihelyezett osztálya  (2654 Romhány, Köztársaság tér 1.) 
 

p) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya 
        Szurdokpüspöki Általános Iskola  (3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)  

 
q) Szügyi kihelyezett osztálya  (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) 

 
r) Nézsai kihelyezett osztálya  (2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.) 

 
s) Berceli kihelyezett osztálya  (2687 Bercel, Széchenyi út 3.) 

 
2.2.  Tagintézményei: 

2.2.1.   Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szécsényi  
Tagintézménye (3170 Szécsény, Ady Endre út 12.) 

2.2.2.  Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin 
Tagintézménye (3060 Pásztó, Fő út 54/A.) 

 
2.3   A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya: 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szécsényi Tagintézménye 
kihelyezett osztálya 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1993. évi LXXIX. törvény 31.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 86.§ (3) bekezdés e) pontjában, 
és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt, - a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt – 
alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m űködési köre : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény típusa, besorolása :4 

                                                 
2 Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Magyarnándor Község Önkormányzata megállapodása alapján a 2011/2012. tanévben 
szünetel a feladatellátás. 
3 Módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §  (1) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
4 Módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §  (5) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 



 

 

 

 

Alapfokú művészetoktatási intézmény, költségvetési szerv. 
 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1 Alapfokú művészetoktatási (szakágazat: 852020) tevékenységet folytat 12 évfolyamon.5 

6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. 

6.3 Tevékenységét az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” 
szerint készült pedagógiai programja alapján végzi a következő művészeti ágak 
tanszakain és feladatellátási helyeken:6 

 
6.3.1. Zeneművészeti ág  

 
6.3.1.1. 2011. szeptember 1-jétől kifutó rendszerben: furulya, fuvola, oboa, klarinét, 

szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, gitár, zongora, orgona, hegedű, 
gordonka, magánének, szintetizátor, számítógépes zene, kamarazene, 
szolfézs, harmonika, népi hegedű, népi furulya, népi ének, jazz-
basszusgitár tanszak. 7 
 

6.3.1.2.  2011. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: 
Klasszikus zene: fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, 
zeneismeret, kamarazene tanszak. 
Népzene: vonós és tekerő, fúvós, vokális, zeneismeret, kamarazene 
tanszak 
Jazz-zene: pengetős tanszak 
Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak 
 

6.3.1.3.  A 6.3.1.1. és a 6.3.1.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149. 
2694 Magyarnándor, Iskola út 1.8 
2642 Nógrád, Vasút sor 9. 
2651 Rétság, Rákóczi út 32. 
2654 Romhány, Köztársaság tér 1. 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 
3170 Szécsény, Magyar út 15. 
3060 Pásztó, Fő út 54/A. 

                                                 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
6 A teljes 6.3. pontot módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 1. 
napjától. 
7 A teljes 6.3.1. pontot módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. 
napjától. 
8 Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Magyarnándor Község Önkormányzata megállapodása alapján a 2011/2012. tanévben 
szünetel a feladatellátás. 



 

 

 

 

2687 Bercel, Széchenyi út 3. 
2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99. 

 
 

 
6.3.2 Táncművészeti ág 
 

6.3.2.1. 2011. szeptember 1-jétől kifutó rendszerben: modern-kortárs tánc tanszak 
 
6.3.2.2. 2011. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: modern tánc tanszak 

 
6.3.2.3. A 6.3.2.1. és a 6.3.2.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. 
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 

 
6.3.3 Képző- és iparművészeti ág 
 

6.3.3.1. 2011. szeptember 1-jétől kifutó rendszerben: grafika, festészet 
tanszak 

 
6.3.3.2. 2011. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: képzőművészeti, fém- és 

zománcművészeti, grafika- és festészet tanszak 
 

6.3.3.3. A 6.3.3.1. és a 6.3.3.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
3060 Pásztó, Fő út 54/A. 

 
6.3.4 Színművészet-bábművészet ág; színjáték tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 

 
6.4 .9 
 
6.5. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1400 fő. 
 
6.6. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:10 

a) 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
b) 852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 
c) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése11 
d) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás12 
e) 855935 – Szakmai továbbképzések13 

                                                 
9 Hatályon kívül helyezte a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010. szeptember 3. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. §(1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
12 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 



 

 

 

 

f) 855937 – Máshová nem sorolt egyéb felnőtt oktatás14 
g) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása15 
h) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység16 
i) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás17 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége :18 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.19 

 
9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.20 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz 
meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, 
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Balassagyarmat, Pásztó, és Szécsény városok önkormányzataival kötött 
megállapodások az irányadóak. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és az egyes 
városi önkormányzatok közötti megállapodások, az ingó vagyont az intézmény mindenkori 
leltára tartalmazza. 

13. Az intézmény jogi személy. 
                                                                                                                                                              
13 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
14 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
15 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
16 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
17 Az i), j), k) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
18 Módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § () bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
19 Módosította a 27/2010. XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
20 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

14. Az intézmény általános jogutóda  
a) az 1963-1968. között működő Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati Fiókjának, 

a Balassagyarmat Város Tanácsa által 1968-ban alapított Állami Zeneiskolának, az 
1973-ban alapított Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolának, az 1994-ben 
Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Rózsavölgyi Márk Zeneiskolának 
(2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.);21 

b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselő-testülete által 
1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Művészeti Iskolának; 

c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 1998-ban alapított Művelődési 
és Művészetoktatási Központnak. 

 
 
Salgótarján, 2011.május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László                                                                
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
21 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 16. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet XV. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével alapított  

 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy, a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) önkormányzati 
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   

 
2.1.   Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 
Pásztó, Rákóczi út 1.) 

 
2.2.   Az intézmény telephelyei:  

2.2.1. Magyar-francia kéttannyelvű tagozat (3060 Pásztó, Fő út 58.) 
2.2.2. Tittel Pál Középiskolai Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 5.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 86. 
§ (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt 
– közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre:  

Országos beiskolázású intézmény 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:   
Közös igazgatású közoktatási költségvetési szerv (intézményegységei: összetett iskola, 
kéttannyelvű gimnáziumi tagozat, kollégium)1 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

6.1.   Az intézményben általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelés 
és oktatás folyik (Szakágazat: Általános középfokú oktatás – 853100), továbbá 
biztosítja a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához, a szabad 
iskolaválasztáshoz való jogok érvényesítéséhez azoknak a nem pásztói lakhelyű 
diákoknak, akik Pásztón középfokú képesítést nyújtó szakoktatásban, képzésben 
vesznek részt:2 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.1.1. öt évfolyamos, magyar tanítási nyelvű általános gimnáziumi tantervű oktatás, 
az első évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon 
emelt szintű idegen nyelvoktatással.  

6.1.2.  öt évfolyamos, magyar-francia két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás (a 
66.259/1991. és a 286/1993. sz. MKM közleményekkel módosított 
29.207/1987. sz. egyedi engedély alapján).  

6.1.3.  öt évfolyamos magyar tanítási nyelvű szakközépiskolai oktatás az első 
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon emelt 
szintű idegen nyelvoktatással. 

6.1.4.   két évfolyamos gazdasági informatikus szakképzés 
6.1.5.  egy évfolyamos középszintű postai ügyintéző szakképzés, 
6.1.6.  iskolarendszerű általános gimnáziumi tantervű felnőtt oktatás, 
6.1.7.  a középfokú képzésben és a szakképzésben résztvevő tanulók kollégiumi 

ellátása, a lakhatás feltételeinek biztosítása, étkeztetés nyújtása3,  
6.1.8. a közoktatási törvényben meghatározott kollégiumi foglalkozások szervezése, 

a kollégiumba felvett tanulók tanulmányi munkájának segítése, 
6.1.9.  a középfokú képzésben és az általános iskolai oktatásban résztvevő tanulók 

étkeztetése4 
6.1.10. sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a 

megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető, vagy organikus okokra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek integrált oktatása, 
szakvélemény alapján történő gyógypedagógiai ellátás. 

6.1.11. Referencia intézményi feladatok ellátása. 
6.1.12. Pedagógiai szakmai szolgáltatás. 
6.1.13. Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás. 
6.1.14. Munkahelyi étkeztetés. 
6.1.15. Oktatást kiegészítő tevékenységek és ezek komplex támogatása.5 
 

6.2.     Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 570 fő 
6.3.  Kollégiumi férőhelyek száma (felvehető tanulólétszám): 120 fő 
6.4.  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:6 

a) 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
b) 853112 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
c) 853113 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók (két tanítási nyelvű oktatás, 

nevelés) nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 
d) 853114 – Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
e) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés7 
f) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
g) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
h) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás8 

                                                 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
5 A 6.1.11.-6.1.15. pontokat beillesztette a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 
1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Beiktatta a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



 

 

 

 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  9 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 

és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.10 
 
 

9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.11 

 
 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Pásztó város önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az 
ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, 
az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.  

 
 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
8 Az f), g), h) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 
11 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától 



 

 

 

 

14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2002. 
/VII.30./, 154/2000. /VIII.1./ számú, a 112/2003. /V.26./ számú, a 192/2003. /IX.18./ számú, a 
113/2004. /VI.24./ számú, valamint a 204/2005. /IX.22./ számú határozatában szereplő (a 2. 
pont szerinti székhellyel rendelkező) intézményeknek.12 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

                                                 
12 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

A …/2011. (.... ...) önkormányzati rendelet XVI. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletével alapított 

 
„Baglyask ő” Id ősek Otthona 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1    Székhelye: „Baglyaskő” Idősek Otthona 
 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.  
 Férőhelyszáma: 140 (idősek otthont nyújtó ellátása) 

       10 (idősek átmeneti elhelyezése) 
2.2    Intézmény telephelye: 

  3100 Salgótarján, Füleki út 52.  
  Férőhelyszáma: 74 (idősek otthont nyújtó ellátása) 

 
3. Az intézmény m űködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 68. § (1) bek., a 
80. § (3) bekezdés a) pontja és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított 
ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa :  
5.1  Formája: Ápolás-gondozást, és átmeneti elhelyezést nyújtó tartós bentlakásos 

intézmény. 
5.2    Típusa: 

a) Idősek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idősek átmeneti elhelyezése. 

5.3    Költségvetési szerv.1 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) :  
6.1 Idősek otthont nyújtó ellátása (szakágazat: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

– 873000):2 
6.1.1  A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de 

rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára. 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.1.2  Felvehető az idősek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is, aki betegsége 
miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 

6.2. Szükség szerint biztosít intenzív gondozást (demens ellátást). 
6.3      Idősek átmeneti elhelyezése 

6.3.1  Ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít 
azon időskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik 
önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem 
képesek gondoskodni. 

6.3.2  Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény 
orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható. 

 
6.4  Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 

elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 
6.5  Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 

beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat.  

6.6  Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató 
foglalkozásukat. 

6.7  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:3 
a) 873011 – Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873012 – Időskorúak átmeneti ellátása 
c) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
d) 562917 - Munkahelyi étkeztetés 
e) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
f) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
g) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás4 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  5 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és 
működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
látja el.6  
 

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
megállapított költségvetésből látja el. 

 

                                                 
3 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
4 Az e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
5 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
6 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség 
megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja.7 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 

12. Az intézmény jogi személy. 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
7 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



 

 

 

 

A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet XVII. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének  
19/2000. (XII. 1.) Kgy. 

rendelete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének Hivatala 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, valamint a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a …/2011. (… …) 
önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 

3. A költségvetési szerv jogállása, besorolása: 
Önálló jogi személy, költségvetési szerv1 
 

4. aaaa    a) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott k özfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § és 75. §-ában 
meghatározott feladatok (szakágazat: 841105 – helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége).2 

 b) A költségvetési szerv egyéb tevékenysége: 
Az 1991. évi XX. törvény 66.§-ában, valamint az 1990. évi XLV. törvény 70.§ (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott, a megyei idegenforgalmi értékek 
feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a 
teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolásáról szóló, a 
megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 c) A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:3 
ca) 4 
cb) 422100 – Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
cc) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
cd) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
ce) 841112 – Önkormányzati jogalkotás 
cf) 841114 – Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
cg) 841115 – Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
ch) 841116 – Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
ci) 841117 – Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
cj) 841118 – Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

                                                 
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
3 A teljes c) pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



 

 

 

 

ck) 841125 – Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
cl) 841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  
cm) 841191 – Nemzeti ünnepek programjai 
cn) 841192 – Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
co) 5 
cp) 842155 – Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi 

kapcsolatai 
cq) 6 
cr) 890214 – A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások 
cs) 890216 – Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk 
ct) 890301 – Civil szervezetek működési támogatása 
cu) 890302 – Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
cv) 890509 – Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása 
cw) 931901 – Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 

támogatása 
cx) 861001 – Fekvőbeteg aktív ellátás 
cy) 873011 – Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
cz) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
caa) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
cbb) 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
ccc) 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
cdd) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam) 
cee) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

cff) 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
cgg) 853124 – Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
chh) 853131 – Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
cii) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
cjj) 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
ckk) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
cll) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
cmm) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
cnn) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
coo) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása7 
cpp) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
cqq) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú   

közfoglalkoztatása 
crr) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás8 
 
 

                                                                                                                                                         
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
6 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
7 Módosította a 25/2009. (XII. 4) Kgy. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
8 A cpp), cqq), crr) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 
1. napjától. 



 

 

 

 

5. A költségvetési szerv illetékessége: 
Nógrád megye 
 

6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 9 
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv, mely együttműködési megállapodás alapján látja el a 
következő intézmények pénzügyi-számviteli feladatait: 

a) Reménysugár Otthon 
b) Ezüstfenyő Idősek Otthona 
c) HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
d) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
e) IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
f) Megyei Gyermekvédelmi Központ 
g) Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 
h) Borbély Lajos szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
i) Váci Mihály Gimnázium 
j) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
k) Nógrád Megyei Levéltár 
l) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 
m) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és kollégium 
n) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
o) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
p) ,,Baglyaskő” Idősek Otthona 
q) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
 

7. A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) sze rve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

8. Az alapító szerv neve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

9. A költségvetési szerv vezet őjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjainak 
jogviszonya: 
a) A szerv vezetőjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki pályázat 

útján, határozatlan időre. A szerv vezetőjének elnevezése: megyei főjegyző. 
b) A költségvetési szerv és foglalkoztatottjai főként közszolgálati, kivételesen polgári jogi 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és m értéke:  10 
Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

11. A költségvetési szerv létrejöttének id őpontja: 
1990. december 19. 
 
 
 
 
 
 

12. Jogel őd költségvetési szerv: 
Nógrád Megyei Tanács VB. Szakigazgatási Szerve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)11 

                                                 
9 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                                                                                                                         
11 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
mely ismerteti a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító 

okiratának módosításáról és a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények 
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 

szóló rendeletek elfogadásának várható következményeit  
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály Nógrád megye lakossága 
tekintetében kizárólag az önkormányzat 

intézményeiben foglalkoztatottakat érinti.  
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési 

hatásai 
A rendeletek elfogadásával testületi döntésnek, 
valamint intézményi igényeknek tesz eleget az 

önkormányzat. 
A tervezett jogszabály környezeti 

következményei 
A jogszabály tárgyából eredően környezeti 

következmények nem merülnek fel. 
A tervezett jogszabály egészségi következményei A jogszabály tárgyából eredően egészségi 

következmények nem merülnek fel. 
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásai 
A tervezett jogszabály elfogadásának és 

bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív 
terhei. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a 

jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Testületi döntés, 
valamint egyes intézmények feladatainak, 

felépítésének átalakítása indokolják a 
változtatást. 

Elmaradása következtében az 
intézményekben nem a valóságnak megfelelő 

alapító okiratok állnának rendelkezésre. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához a szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
 



 

 

 

INDOKOLÁS 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló rendelethez 

 
 

Általános indokolás 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a képviselő-
testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más 
szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a rendelkezik a költségvetései szervek 
alapításának rendjéről. 
 

Részletes indokolás 

1-17. §-hoz 

A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények gazdálkodási 
tevékenységének átszervezéséről szóló 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 1. pontja alapján 
meghatározott új gazdasági szerkezetnek megfelelő struktúra kialakítása miatt vált szükségessé, és 
került átvezetésre a módosítás. 
 

3. §-hoz 

Az intézmény kérésére törlésre került a munkahelyi étkeztetés szakfeladatrend, tekintettel arra, hogy 
ezt már nem végzi az intézmény. 
 

14. §-hoz 

Drégelypalánk, valamint Patak község felmondta, míg Nógrádsáp vonatkozásában Nógrád Megye 
Önkormányzata mondta fel a művészetoktatási tevékenység elvégzésére kötött együttműködési 
megállapodást. Ennek megfelelően a felsorolt telephelyek törlésre kerültek az alapító okiratból.  

Az alapító okirat módosításának további indoka, hogy az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 
módosításáról szóló 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendelet 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben 
kötelezően előírja az új tantervek bevezetését. Az új elnevezéseket az alapító okiratban is fel kell 
tüntetni. A rendelet értelmében 2011. szeptember 1-től az eddigi tanterveket kifutó rendszerben kell 
alkalmazni az eddig tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók esetében, míg az újonnan jelentkezőket 
első évfolyamtól felmenő rendszerben az új tantervek szerint kell tanítani. Az alapító okirat 
módosítását követően az iskola kiegészíti pedagógiai programját az új helyi tantervvel. 

 

 



 

 

 

 

I. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó 

intézkedésre 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatóját, hogy egészítse ki az intézmény pedagógiai programját és azt a jóváhagyásra 
terjessze be a Humánszolgáltatási Bizottság 2011. augusztusi ülésére. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Ember Csaba igazgató 
 
 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

II. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
az intézmények és a hivatal közötti együttműködési megállapodások jóváhagyására 

 
 

1. Az egyes gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala között a munkamegosztás rendjére vonatkozó 
együttműködési megállapodásokat jelen határozat 1-17. számú melléklete tartalmazza. A 
közgyűlés felhatalmazza a főjegyzőt és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztály 
főosztályvezetőjét, hogy a megállapodásokat az intézmények vezetőivel aláírják. 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
  Telek Nándorné, főosztályvezető 

 
2. A közgyűlés 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 4. pontja a következők szerint módosul: 

,,A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a gazdálkodási feladatok 
ellátásában bekövetkező változások alapján a szervezeti és működési, valamint egyéb érintett 
szabályzataik módosításáról gondoskodjanak.  
Határidő: SzMSz módosítására: a szeptemberi bizottsági ülés, egyéb szabályzatok 

vonatkozásában szeptember 30.  
Felelős: érintett intézmények vezetői” 

 
Salgótarján, 2011. május 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 1.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona (3078, 
Bátonyterenye, Makarenkó út 24.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai  
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal  

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 
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- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 

- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 

5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 
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6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Bóna Eleonóra intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Ezüstfenyő Idősek Otthona 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 2.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a „Baglyaskő” Idősek Otthona (3102 
Salgótarján, Petőfi út 92-94.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 
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- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
 

9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Szvorád Andrásné intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

„Baglyaskő” Idősek Otthona 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 3.  melléklete 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 
és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.) önállóan működő és 
gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: 
Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 
végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

II. Az együttm űködés általános szempontjai  
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1. A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5 A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 

 
9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 

kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Bereczné Kelemen Éva intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 4.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Reménysugár Otthon (2660 
Balassagyarmat, Szontágh Pél út 44.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.5 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.6 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.7 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 

 
9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 

kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Dr. Fehér Edit intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Reménysugár Otthon 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 5.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2643 Diósjenő, Kastély) önállóan működő és gazdálkodó, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) 
között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és 
Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők 
szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 



 3 

- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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 9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Kondriczné Pontyos Ildikó intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 6.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Harmónia Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petőfi út 2.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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 9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Szepes Péter intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 7.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138. sz.) 
önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a 
továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú 
törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 



 6 

4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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 9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Koós Istvánné intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 8.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.) önállóan működő és 
gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: 
Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 
végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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 9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Ember Csaba intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 9.  melléklete 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.) önállóan működő és 
gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: 
Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 
végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
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gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
 

 9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
 
 
III. Speciális rendelkezés 
  
Az Intézménynél a megállapodásban foglalt intézményi szintű kötelezettségeket végző 
személy a Váci Mihály Gimnázium azonos feladatot ellátó alkalmazottja helyettesítését is 
szükség szerint ellátja.  
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IV.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Csank István Csaba intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Borbély Lajos Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 

 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában foglaltakat megismertem és tudomásul 
vettem. 
 
……………………, 2011. ………………… 
 

 
…………………………………………. 

Nagy Attila    
Váci Mihály Gimnázium igazgatója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 10.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Váci Mihály Gimnázium (3078 
Bátonyterenye, Váci M. út 5.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 



 2 

11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 

5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 
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6.     A készpénzkezelés rendje 
 

6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 
ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Nagy Attila intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Váci Mihály Gimnázium 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 11.  melléklete 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium (3170 Szécsény, Haynald L. út 11.) önállóan működő és 
gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: 
Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 
végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 

5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 
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6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Filkor Lajos intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 12.  melléklete 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 1.) önállóan működő 
és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: 
Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 
végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
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 9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  …………………………., 2011. ……………….. 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Herczegné Varga Ilona intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 13.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Megyei Gyermekvédelmi Központ 
(3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 

létszámgazdálkodás szabályai) 
 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
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4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 
a szükséges vizsgálatok elrendelése; 

4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 

5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 
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6.     A készpénzkezelés rendje 
 

6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 
ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
 

9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
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9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
10.    Vezetési információ szolgáltatás 

 
Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
III.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  Salgótarján,  2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Fülöpné Gálik Erika intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Megyei Gyermekvédelmi Központ 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 14.  melléklete 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Nógrád Megyei Pedagógiai-, 
Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) önállóan 
működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a 
továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú 
törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. 
határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 

- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 
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- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
 

4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 
létszámgazdálkodás szabályai) 

 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
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4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 

a szükséges vizsgálatok elrendelése; 
4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11 Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
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gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
 
 

9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
 
 
III. Speciális rendelkezés 
  
Az Intézménynél a megállapodásban foglalt intézményi szintű kötelezettségeket végző 
személy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet azonos feladatot ellátó alkalmazottja 
helyettesítését is szükség szerint ellátja.  
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IV.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  Salgótarján 2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Bratinkáné Magyar Éva intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai 
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 

 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában foglaltakat megismertem és tudomásul 
vettem. 
 
Salgótarján, 2011. ………………… 
 

 
 

…………………………………………. 
Dr. Szirácsik Éva    

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 15.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 
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- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 

- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      

3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 
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3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
 

4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 
létszámgazdálkodás szabályai) 

 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  

4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
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4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 

a szükséges vizsgálatok elrendelése; 
4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  

4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 
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5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 
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5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 

 
 
8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
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gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
 
  

9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
 
 
 
III. Speciális rendelkezés 
  
Az Intézménynél a megállapodásban foglalt intézményi szintű kötelezettségeket végző 
személy a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet azonos 
feladatot ellátó alkalmazottja helyettesítését is szükség szerint ellátja.  
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IV.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  Salgótarján,  2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Dr. Szirácsik Éva intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 

 
 
 
Záradék: 
 
Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában foglaltakat megismertem és tudomásul 
vettem. 
 
Salgótarján, 2011. ………………… 
 

 
…………………………………………. 

Bratinkáné Magyar Éva    
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet igazgatója 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 16.  melléklete 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Nógrád Megyei Levéltár (3100 
Salgótarján, Bem út 18.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 
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- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 

- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      
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3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
 

4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 
létszámgazdálkodás szabályai) 

 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  
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4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 

a szükséges vizsgálatok elrendelése; 
4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  
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4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 

 
 
 
 

5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  



 8 

5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 

5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 
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8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
  
 

9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
 
 
 
 
III. Speciális rendelkezés 
  
Az Intézménynél a megállapodásban foglalt intézményi szintű kötelezettségeket végző 
személy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet azonos feladatot ellátó 
alkalmazottja helyettesítését is szükség szerint ellátja.  
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IV.  Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  Salgótarján,  2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Tyekvicska Árpád intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Nógrád Megyei Levéltár 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 

 
 
 
Záradék: 
 
Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában foglaltakat megismertem és tudomásul 
vettem. 
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…/2011. (..….) Kgy. határozat …  pontjának 17.  melléklete 
 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) önállóan működő és gazdálkodó, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) 
között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a Hivatal és 
Intézményei együttműködésére vonatkozó …/2011. (….) Kgy. határozat alapján a következők 
szerint: 
 

I. Az együttm űködés általános szempontjai 
 

1. A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy egységes, hatékony, 
szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit 
teremtse meg. 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 
rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

3. A Hivatal a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály gazdasági szervezete útján biztosítja a 
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Ennek szabályai a 
gazdasági szervezet Ügyrendjében, számviteli politikájában és az ahhoz kapcsolódó 
szabályzatokban kerülnek rögzítésre, amely kiterjed az Intézményre is.   

4. A 3. pontban foglaltakat a Hivatal elsősorban ellenjegyzési és érvényesítési 
jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített 
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézményvezető saját 
hatáskörében gyakorolja, azt átruházhatja a Hivatal kijelölt dolgozójára is. 

6. A Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról Intézményenkénti – azon belül  
részfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és  információt 
szolgáltatni az Intézményvezető számára. 

7. Az Intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása és nyilvántartása az 
Integrált Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: IGR) alkalmazásával történik.  

8. A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind a Hivatalnál, mind az Intézménynél 
azonos tartalommal történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő 
kötelezettség-vállalásokat, amit a Hivatal az Intézményekkel szükség szerint egyeztet. 

9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Hivatal vezeti és gondoskodik arról, hogy a 
számvitelben kellően elkülönüljenek az Intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
A fenntartói adatszolgáltatásokat a Hivatal koordinálja és egyeztetni köteles az 
Intézménnyel. 

10. A Hivatal számviteli politikája részeként elkészített szabályzatokban rögzített 
analitikus nyilvántartásokat az Intézmény szükség szerint vezeti és arról 
adatszolgáltatást teljesít a Hivatal számára. 
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11. Az Intézmény köteles közreműködni a Hivatal leltározási utasítása alapján a minimum 
kétévenkénti tényleges mennyiségben történő leltározásban. Javaslatot tesz 
selejtezésre. 

12. A leltárértékelés a Hivatal feladata, a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti 
eltérésekről kimutatást készít az Intézmény számára. 

13. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszeréből nyert adatok vonatkozásában az Intézmény vezetője, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági 
Főosztályának kijelölt munkatársai a felelősek. 

14. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 
önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez és azok gyakorlati 
végrehajtását segítse. 

15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
Intézmény és a Hivatal között úgynevezett irat átadás-átvételi jegyzékkel kell 
kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (számlát, szerződést, 
számviteli bizonylatot, stb…) az Intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. 

16. Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézmény 
részére nyitott bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik.  

17. A Hivatal a számlákhoz kapcsolódóan – szükség szerint – vezetett analitikus 
nyilvántartásban az Intézménynek részfeladatonként (pl.: pályázatonként, kiemelten, 
elkülönítetten kezelt feladatonként) naprakészen vezeti a kapcsolódó számlaforgalmat. 

18. A készpénzes kifizetések teljesítésére az Intézmény elsősorban bankkártyán 
ellátmányt kap, amelyet a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek figyelembe vételével 
és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa készpénzben 
beszedett bevételeket köteles – a pénzkezelési szabályzatban rögzített kivételekkel – 
24 órán belül az Intézmény bankszámlájára befizetni. 

19. Az Intézményre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat (pl.:Áfa, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautó) az Intézménnyel egyeztetve a Hivatal ezzel felhatalmazott 
munkatársa elkészíti és benyújtja. A Hivatal ellátja az Intézmény képviseletét a 
Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

20. Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást 
készít a Hivatal részére. 

21. A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség az Intézmény 
feladata. 

22. A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség az Intézmény feladata.  

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

 
1.1 A Hivatal: 

- az Intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés 
teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra. 
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- előkészíti a tárgyalást a fenntartó és az Intézményvezető között a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a meglévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja. 

- segíti az Intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve feltételrendszerének meghatározását. 

1.2 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa 

- felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és 
számára pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett, 

- a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében 
segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok 
figyelembevételével a Hivatal az Intézmény vezetőjével egyeztetve gondoskodik az 
Intézmény elemi költségvetésének elkészítéséről. 

1.4 A Hivatal az Intézmény jóváhagyott költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére 
előírt határidő betartásával az Intézmény vezetője részére átadja.  

1.5  A Hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként felfekteti az 
előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti 
alábontásban és ezt egyezteti az Intézményekkel. 

1.6 A Hivatal megszervezi az Intézménynél vezetett – pénzügyi, gazdálkodási 
feladatokkal összefüggő – analitikus nyilvántartások folyamatos vezetését, 
egyeztetését. 

 
 
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 
 
A közgyűlés az Intézményi érdekérvényesülés céljából felruházta az Intézményt az 
előirányzatok feletti rendelkezés teljes jogkörével. 
 

2.1 Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan 
gyakorolja és erről a Hivatalt a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint, 
folyamatosan tájékoztatja. Továbbá: 

2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely 
biztosítja az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét. 

2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult 
előirányzat számlát szakfeladatonként közli a Hivatallal, erről belső határozatot 
hoz. 

2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. 
(Jogszabályi, önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.) 

2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az 
Intézményvezető és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetője együttesen 
felelősek. 

2.3 Az előirányzat-módosításról az Intézmény tájékoztatja a főjegyzőt mindazokban az 
esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

2.4 Az előirányzatok alakulásáról az Intézmény az IGR kimutatásaiból, lekérdezéseiből 
informálódik. 
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3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 
A kötelezettségvállalás és utalványozás az Intézmény vezetőjének, vagy az általa írásban  
felhatalmazott intézményi, illetve meghatározott esetekben a Hivatal kijelölt munkatársa 
feladata. 
 

3.1 A kötelezettségvállalások rendje 

3.1.1 Az Intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseket, foglalkoztatásra irányuló okiratokat ellenjegyzés végett 
megküldi a Hivatalnak. 

 Az Intézmény gazdasági feladatot ellátó munkatársa a kísérő belső bizonylaton 
megjelöli azt a szakfeladatot, főkönyvi számlát, részgazdát, amelynek terhére 
majd a kifizetést teljesíteni kell. 

3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Hivatal szerint nincs fedezet, 
„nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az 
Intézmény vezetőjének. 

3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Hivatalnál a főjegyző 
vagy az általa írásban felhatalmazott munkatárs azt ellenjegyzi és 
felvezeti az  Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

3.1.1.3 A Hivatal a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról három 
munkanapon belül nyilatkozik. 

3.1.2 A kötelezettségvállalások tárgyhó végi nem teljesült állományát a Hivatal és az 
Intézmény a tárgyhónapot követő hó 10-éig szükség szerint egyeztetik. 

3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az 
Intézmény a Hivatalt. 

 
3.2 A szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés rendje 

 
3.2.1. Mindennemű kifizetés előtt a szakmai teljesítés igazolása alapján az 

érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és 
azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. 

 
3.2.2. A szakmai teljesítés igazolója az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban 

felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az Intézmény és a Hivatal e-
feladattal megbízott dolgozója végezheti. 

 
3.2.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli 

elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, szakfeladat számot, valamint 
szükség esetén a feladat alábontásra való hivatkozást, kötelezettségvállalás 
sorszámát is. 

 
3.3.Az utalványozás rendje 

3.3.1 A technikai jellegű, központilag kezelt kiadásokat, bevételeket a közgyűlés 
elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozhatja.      
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3.3.2 Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az 
Intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

3.3.2.1 Az Intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét 
annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 
megtörténhessenek. 

3.3.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával 
történik. 

3.3.2.3 Az utalványozott számviteli bizonylatot átadás-átvételi jegyzéken kell a 
Hivatalhoz eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a 
kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt. 

  
3.4 Az ellenjegyzés rendje 

 
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a főjegyző, vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 

3.4.1 Az utalványrendeletet a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt 
összevetés után a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályának a főjegyző által 
írásban felhatalmazott munkatársa ellenjegyzi, és egyúttal intézkedik a 
kifizetésére. 

3.4.2 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) 
rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

3.4.3 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait 
írásban közli az Intézményvezetőjével. 

3.4.4 Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, 
vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az 
utalványozónak, hogy nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek 
után is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az 
ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a főjegyzőt és a 
közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 

3.4.5 Az utalványozott, felszerelt számviteli bizonylatot a Hivatal Intézményenkénti 
csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja. 

 
 

4.  A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és 
létszámgazdálkodás szabályai) 

 

4.1 Az Intézmény vezetője a személyi juttatásokkal és a munkaerővel való 
gazdálkodás során önálló gazdálkodási jogkört gyakorol. A kötelezettségvállalás 
megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzat 
rendelkezésre áll. 
Az önálló gazdálkodási jogkör gyakorlásán belül – a  Hivatal adminisztrációs 
közreműködésével – az igazgató hatáskörébe tartozik: 

4.1.1. a közalkalmazott kinevezését megelőző pályáztatási és egyéb pályázati 
eljáráson kívüli kiválasztással kapcsolatos feladatok lebonyolítása;  
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4.1.2. a közalkalmazottak kinevezésével, jogviszony megszűnésével, 
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala;  

4.1.3. munkaköri leírások elkészítése, módosítása;  
4.1.4. fegyelmi eljárás lefolytatása; 
4.1.5. foglalkoztatás egészségügyi ellátást végző orvossal való kapcsolattartás, 

a szükséges vizsgálatok elrendelése; 
4.1.6. munkahelyi balesetekből adódó intézkedések megtétele; 
4.1.7. a Munkaügyi Központ általi támogatással létrejövő foglalkoztatással 

összefüggésben a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás, a 
szükséges igénylések elkészítése, szerződéskötés, elszámolásban való 
közreműködés; 

4.1.8. a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítására intézkedés 
kezdeményezés, kifizetésének elrendelése (pl.: jutalom, jubileumi 
jutalom, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, 
kedvezményes utazási utalvány biztosítás, továbbképzés engedélyezés, 
munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra, helyettesítés 
elrendelés, szabadság engedélyezés, stb…) 

4.1.9. a továbbképzések nyilvántartása; 
4.1.10. a jogszabály által előírt gyakorisággal a közalkalmazottak 

minősítésének elkészítése; 
4.1.11. munkából való távolmaradási jelentés összeállítása, szabadság 

nyilvántartása; 
4.1.12. a 4.1.1. – 4.1.11. pontokban rögzített munkafolyamatokhoz kapcsolódó 

szükséges alapdokumentumok előkészítése és ellenjegyzésre történő 
jóváhagyásra, valamint feldolgozásra történő továbbítása a Hivatal felé.  

4.2 A 4.1. pontban felsoroltakhoz kapcsolódó munkaügyi adminisztrációs feladatokat 
a Hivatal végzi, különösen a központosított illetményszámfejtési rendszerhez 
biztosított programban történő adatrögzítést, a havi bérterhelés feldolgozását.  

4.3 A fizetési jegyzékek kinyomtatása és az alkalmazottak részére történő átadása az 
Intézmény feladata. 

4.4 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az 
Intézmény önállóan gazdálkodik, az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, 
továbbá a távollétek miatti bérmaradványt a jogszabályi lehetőségek figyelembe 
vételével használhatja fel. 

4.5 A személyi juttatásokat érintő kötelezettségvállalás a Hivatalban történt 
ellenjegyzést követően történhet meg. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a 
Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső 
szabályzatoknak és a közgyűlés döntésének megfelelően történjen. 

4.6 Az Intézménynél a rendelkezésre bocsátott ellátmányból – kivéve egyedi kivételes 
engedélyezés esetét – nem teljesíthető személyi juttatással kapcsolatos kifizetés. 

4.7 Az Intézmény munkavállalóit megillető rendszeres járandóságokat a központi 
illetményszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár számolja el. Az ezzel 
kapcsolatos jelentési és egyéb adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartások 
vezetése, feladások készítése) – szükség esetén az Intézmény előzetes 
adatszolgáltatása alapján – a Hivatal feladata. A hóközi, egyszeri járandóságok 
utalásának előkészítése és továbbítása – az Intézmény előzetes adatszolgáltatása 
alapján – a Hivatal feladata. A járandóságok utalását a Hivatal végzi.  
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4.8 Az Intézmény vezetője az alkalmazottakat érintő a személyi anyag részét képező 
dokumentációk másolatát köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani. 

 
 
 
 

5.    Számviteli és egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
A Hivatal vezeti a számviteli – illetve a Hivatalt érintő saját analitikus – főkönyvi 
nyilvántartásokat, az Intézmény pedig a számviteli politikában meghatározott analitikus 
nyilvántartásokat. 
 

5.1 A szállítói számlák az Intézményhez érkeznek, ahol megtörténik az iktatás és azok 
szakmai teljesítésének igazolása. Ezt követően a számlát az Intézmény  átadás-
átvételi jegyzékkel eljuttatja a Hivatalhoz. A Hivatal ellenőrzi a pénzügyi 
rendszerbe történő nyilvántartásba vételt. 

 
5.2 Az adós, vevő számlák (készpénzes, átutalásos) az Intézménynél készülnek az IGR 

segítségével. Az adós, vevő számla az Intézmény nevében készül. Az 
Intézménynél kiállított számlát a kiállítástól számított 5 munkanapon belül az 
Intézmény –  Bizonylat-kísérővel – eljuttatja a Hivatalba. 

 Ha a számla nem az IGR-ből keletkezik, akkor a számla másodpéldányát az 
Intézmény a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.3 A bankszámlaforgalmat a Hivatal bonyolítja, a kivonatok  a Hivatalhoz érkeznek. 
 
5.4 A pályázatok, egyéb céljellegű átvett pénzeszközök, támogatások analitikus 

nyilvántartását az Intézmény vezeti. Az elnyert összegre vonatkozó támogatási 
szerződés egy aláírt példányát az Intézmény eljuttatja a Hivatalhoz. 

 
5.5 Az Intézmény regisztrál a NAV honlapján elérhető Köztartozásmentes adatbázisba 

történő felvételhez, hogy a pályázatokhoz szükséges igazolásokat letölthesse. 
  
5.6 Az Intézmény energiafogyasztásának ellenőrzése, kezelése a szolgáltatókkal és 

hatóságokkal való kapcsolattartás az Intézmény feladata.   
 
5.7 A tárgyi eszközök és készletek analitikus, mennyiségi nyilvántartását – ideértve a 

munkahelyeken használatban lévő készleteket, szobaleltárakat is – az Intézmény 
vezeti. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és 
növekedések alapbizonylatait elkészíti, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi 
könyveléssel és az Intézmény különböző munkahelyeivel, telephelyeivel. 

 A befektetett eszközök értékbeni nyilvántartását, az értékcsökkenést (tervszerű és 
terven felüli), értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolását a Hivatal az IGR 
rendszer segítésével végzi. 

  
5.8 A Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályvezetőjének az iránymutatása alapján az 

Intézmény elvégzi az időszerű leltárfelvételeket, közreműködik a leltárak 
összesítésében és kiértékelésében. 

5.9 Az Intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik 
azok előírásszerű bizonylatolásáról.  
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5.10 Az eszköz nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a 
Hivatal gazdasági ügyrendje, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat 
alapján történik. 

5.11  Az Intézmény köteles analitikus nyilvántartást vezetni a szigorú számadású 
nyomtatványokról, bélyegzőkről, továbbá a saját, illetve a Hivatal szabályzataiban 
előírtakról. 

 
 
6.     A készpénzkezelés rendje 

 
6.1 Az Intézmény a készpénzkifizetések teljesítésére elsősorban bankkártya 

ellátmánnyal rendelkezik, amelyből teljesítheti a bankkártyával történő 
vásárlásokat, illetve készpénzt vehet fel. Az Intézménynél fő rendező elvként kell 
kezelni a készpénzes kifizetések szűkítését, visszaszorítását. 

6.2 A bankkártyás vásárlások és készpénzes kifizetések bizonylatolásánál elkülönítve 
az ún. „rovat-elszámoló” ívet kell alkalmazni. A felhasználás mértéke azonban 
nem haladhatja meg a Hivatal pénzkezelési szabályzatában rögzített ellátmány-
határt. 

6.3 A bankkártya tulajdonos a bankkártya-forgalomról legalább 15-30 napon belül 
elszámol a Hivatal felé és egyúttal rendelkezésre bocsátja a számviteli bizonylatok 
eredeti példányait. A bankkártya feltöltésének feltétele a szabályszerű elszámolás. 
Év végén, legkésőbb december 20-ig a felvett ellátmánnyal, előleggel el kell 
számolni.  

6.4 Az Intézmény a pénzkezelési szabályzatban meghatározott ellátmány-keret összeg 
feltöltési igényét 3 munkanappal előre jelzi a Hivatal felé, rögzítve a várható 
kiadásokat. Vis-maior esetben előleg igényt a főjegyző felé soron kívül kell 
írásban jelezni.  

 
6.5 A bankkártya szabályszerű használatáért, a készpénz őrzéséért, a készpénz-

kifizetések szabályszerűségéért az Intézmény vezetője felelős és egyúttal 
gondoskodik a kártya, a felvett készpénz biztonságos tárolásáról. 

 
6.6 A készpénzben beszedett bevételek költségvetési kiadások teljesítésére nem 

fordíthatók, azt az Intézmény 24 órán belül köteles a Hivatalnál vezetett Intézmény 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

 
 
7.       A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása, vagyonkezelés 
 

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az Intézmény 
feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a Hivatal közreműködő segítséget nyújt. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint az Intézmény 
felelőséggel tartozik a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatáért. A vagyonkataszteri nyilvántartást az Intézménnyel 
egyeztetve a Hivatal vezeti. 
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8.     A belső kontroll  
 

- A belső kontrollrendszer részeként a FEUVE működéséről az Intézmény vezetője 
köteles gondoskodni. A feladatmegosztásoknak megfelelően a Hivatalnak és az 
Intézménynek módosítani szükséges az ellenőrzési nyomvonalakat és az új 
gazdálkodási feltételrendszernek megfelelően működtetni kell a kockázatkezelési 
rendszert. 

- A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról a megyei főjegyző gondoskodik. 
  
 

9.    Adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

9.1 A különböző pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatási 
kötelezettség –  elemi költségvetés, féléves-, háromnegyedéves-, éves beszámoló, 
pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés – a Hivatal feladata. Az adatszolgáltatás 
tartalmát a Hivatal egyezteti az Intézmény vezetőjével. 

 
9.2 A Hivatal készíti elő az Intézmény számszaki beszámolóját. A beszámoló 

szöveges indoklása, az adatok elemzése, a pénzmaradvány kimutatása és 
elszámolása az Intézmény és a Hivatal együttes feladata. 

 
9.3 A Hivatal a pénzügyi rendszerén belül elkülönítetten tartja nyilván az Intézmény 

pénzügyi, gazdálkodási feladataival kapcsolatos adatait, ahhoz kapcsolódó 
alapbizonylatait.  

 
 

10.    Vezetési információ szolgáltatás 
 

Az IGR a költségvetés pénzügyi helyzetének alakulását, az eszközökben, forrásokban 
bekövetkezett változások folyamatos nyomon követését segíti elő és teszi lehetővé. A 
Hivatal és az Intézmény arra meghatalmazott munkatársai kezelik az IGR 
meghatározott listáit, kimutatásait. Az Intézmény lekérdezéseket végezhet a 
rendszerből.  

 
 
 
III. Speciális rendelkezés 
  
Az Intézménynél a megállapodásban foglalt intézményi szintű kötelezettségeket végző 
személy a Nógrád Megyei Levéltár azonos feladatot ellátó alkalmazottja helyettesítését is 
szükség szerint ellátja.  
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IV. Hatálybalépés 
 
Ez az együttműködési megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
A megállapodásban nem szabályozott, a költségvetési gazdálkodást érintő kérdésekben a 
hatályos jogszabályok, valamint belső szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével kell 
eljárni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. …………………  Salgótarján,  2011. ……………….. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. …………………………………………… 
dr. Barta László megyei főjegyző Molnár Éva intézményvezető 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
 
 
 
 
 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet 

………………………………………….. …………………………………………… 
Telek Nándorné főosztályvezető Intézmény gazdasági 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatot ellátó dolgozója 

 
 
 
Záradék: 
 
Az Együttműködési Megállapodás III. pontjában foglaltakat megismertem és tudomásul 
vettem. 
 
Salgótarján, 2011. ………………… 
 

 
…………………………………………. 

Tyekvicska Árpád  
Nógrád Megyei Levéltár igazgatója 

 


