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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS                                            

   A L P O L G Á R M E S T E R E I  

 

Iktatószám: 18.621-1/2015. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
2015. május 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott saját gazdasági 

szervezettel rendelkező és saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervek között létrejött munkamegosztási megállapodásokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala 
  
 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott önállóan működő és 

gazdálkodó, valamint önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek között létrejött 

munkamegosztási megállapodások módosításait a Költségvetési és Vagyongazdálkodási 

Bizottság 227/2013. (VI.24.) KVB. sz. határozatával 2013. június 24-én hagyta jóvá. 

 

A saját gazdasági szervezettel rendelkező és saját gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek gazdálkodását érintően jogszabályváltozások történtek, valamint az 

intézményi struktúra is változik, ezért a munkamegosztási megállapodások módosítása, illetve 

új megállapodások megkötése szükséges. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) hatályba lépett 

módosítása érinti a költségvetési szervek gazdasági besorolásáról szóló rendelkezéseit. Az 

Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv, az 

államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító 

szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel 

rendelkező más költségvetési szerv látja el.  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) – (5a) bekezdései alapján gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és 

beszámolással kapcsolatos feladatok ellátására munkamegosztási megállapodást köt az 

önkormányzat által kijelölt szervezettel. 

A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 5.1.8. pontja a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja a 

gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv közötti megállapodás jóváhagyását, amely a munkamegosztás és a felelősségvállalás 

rendjét rögzíti. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 57/2015. (III.26.) határozatában 

felkérte Mák Kornél alpolgármestert, hogy a Ferenczy Ida Óvoda és a Kecskeméti 

Planetárium között megkötendő, a gazdasági feladatok ellátását szabályozó munkamegosztási 

megállapodást jóváhagyásra terjessze a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság elé. 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.26.) határozatában 

döntött arról, hogy Kecskeméti Ifjúsági Otthont (továbbiakban: KIO), valamint „Helpi” 

Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhelyt (továbbiakban: HELPI), mint költségvetési 

szerveket 2015. június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti. Jelenleg a KIO 

munkamegosztási megállapodás alapján látja el a HELPI és a Kecskeméti Planetárium 

gazdasági feladatait.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 59/2015. (III.26.) határozatában 

döntött arról, hogy a Kecskeméti Katona József Múzeum 2015. július 1. napjától gazdasági 

szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervként működik tovább. A 

Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Kecskeméti Városrendészet 

gazdasági feladatait alaptevékenységként 2015. jú1ius 1-től az Intézmény- és Piacfenntartó 

Szervezet látja el. Az érintett intézmények munkamegosztási megállapodásainak tervezetét a 

Tisztelt Bizottság elé terjesztjük jóváhagyásra. 

 

A fenti intézmények vonatkozásában a korábban megkötött munkamegosztási 

megállapodások 2015. június 30. nappal hatályukat vesztik. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. május …. 

 

 

   Gaál József       Mák Kornél 

  alpolgármester      alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság     

2015. május 27-i ülésén készült 

jegyzőkönyvéből 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…/2015. (V.27.) VPB. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott saját gazdasági 

szervezettel rendelkező és saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervek között létrejött munkamegosztási megállapodásokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala 
 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Gaál József alpolgármester és Mák 

Kornél alpolgármester fenti tárgyban készült 18.621-1/2015. számú előterjesztését és a 

következő határozatot hozta: 

 

I. 1. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező 

Ferenczy Ida Óvoda, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a 

Kecskeméti Planetárium, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv közötti munkamegosztási megállapodást. 

 

I. 2. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a határozat 2. mellékletét képező 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a Kecskeméti Katona József Múzeum, mint gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti munkamegosztási 

megállapodást. 

 

I. 3. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a határozat 3. mellékletét képező 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a Ciróka Bábszínház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást. 

 

I. 4. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a határozat 4. mellékletét képező 

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv és a Kecskeméti Városrendészet, mint gazdasági szervezettel nem 

rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodást. 

 

 

II. 1. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a határozat 5. mellékletét képező 

Katona József Színház, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a 

Ciróka Bábszínház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 

közötti munkamegosztási megállapodás megszüntetését. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. 2. A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a határozat 6. mellékletét képező a 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 

valamint a „Helpi” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, valamint a 

Kecskeméti Planetárium, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervek közötti munkamegosztási megállapodás megszüntetését. 

 

 

 

Felelős: Gaál József alpolgármester 

  Mák Kornél alpolgármester 

Határidő: 2015. június 30. 
 


