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Ez a szabályzat minta szerzői jogi védelem alatt áll, arról való másolat
készítése tilos! A szabályzat másolása és jogtalan felhasználása
bűncselekményt képez.

ELŐSZÓ
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében a
gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
13. § (5) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott
feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak
feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység
költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait
– ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata
nem rendelkezik – a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.
Jelentős változás 2015. január 1-jétől, hogy az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése határozza
a gazdasági szervezetre vonatkozó feltételrendszereket.
Az új szabályozás mindenekelőtt deklarálja, hogy a költségvetési szerv gazdasági szervezettel
rendelkezik, egyes típusait felsorolja, s megjelöli a kivételeket. Ezek az előírások az éves
átlagos statisztikai létszámhoz kapcsolva szabályozzák a gazdasági szervezettel való
rendelkezést. Az említett kivételek a következők:
a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás
önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv
döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja
el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra,
az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására
létrehozott (pl. GAMESZ, GESZ, stb.) költségvetési szervre és az olyan költségvetési
szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi
kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.
b) Az irányító szerv döntése alapján az a) pont előírásait a 100 fő éves átlagos statisztikai
állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.
Szabályozási modellünk közreadásával mi is azt szeretnénk elősegíteni, hogy a
szabályozásban olyan követendő gyakorlat alakuljon ki, amely úgy a döntéshozók mint a
végrehajtók szintjén megnyugvással szolgálhat. A szabályozásban szükségszerűen meg kell,
hogy jelenjenek úgy a szervezet felépítésére mint annak működésére vonatkozó normatívák,
követelmények és ezek összhangja. Mintánkban arra törekszünk, hogy minden szükségszerű
elemet megjelentessünk, ugyanakkor szándékosan mellőzzük minden olyan tartalmi előírás
taglalását, melyek az egyes települések, hivatalok sajátosságait tartalmazzák, lehetőséget adva
a felhasználónak ezáltal arra, hogy mintánkat "önarcúvá" tegye.
A javasolt tartalmi elemek megtartása egy megfelelő adaptáció esetén is garantálhatja és
garantálja, hogy egy-egy településen vagy egy-egy szervezeten belül a szervezeti egységek,
hivatalok szabályai mindenki számára összehasonlíthatók, összemérhetők és különösebb
nehézség nélkül követhetők legyenek.
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A ........................... Önkormányzat Polgármesteri (közös) hivatala gazdasági szervezetének
feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint
az államháztartás törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban Ávr.) alapján – a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve
– a következők szerint határozom meg.
A polgármesteri (közös) hivatal szervezeti egységei által ellátott feladatok
munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység(ek) vezetőinek és alkalmazottainak feladatés hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység (gazdasági
szervezet) polgármesteri hivatalon belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának
módját, szabályait a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
(Az ügyrend elkészítésénél abból a tényből indultunk ki, hogy a fent részletezett feladatok
szabályozása az Ávr. 13. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a költségvetési szerv
szervezeti és működési szabályzatában megtörtént. Az Ávr. 13. § (5) bekezdése ebben az
esetben lehetővé teszi, hogy ezeket a feladatokat „ismételten” az ügyrendben nem kell
szerepeltetni!!!!!)
1. Az ügyrend célja, tartalma
Az ügyrend célja, hogy a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában nem
szabályozott kérdéseket gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza.
Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához
kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat:
− az éves költségvetés tervezése,
− az előirányzat módosítás,
− az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás,
− a vagyon használat, hasznosítás,
− a munkaerő-gazdálkodás,
− a pénzkezelés,
− a pénzellátás,
− a könyvvezetés,
− a beszámolási kötelezettség, valamint
− az adatszolgáltatás.
A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes helyi
előírásait a következő szabályzatok rögzítik:
− Számlarend,
− Számviteli politika,
− Eszközök és források értékelési szabályzata,
− Bizonylati szabályzat,
− Ügyrend,
− Pénzkezelési szabályzat,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
Gazdálkodási szabályzat,
Beszerzési szabályzat,
A gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának
szabályzata,
Bel-és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata,
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata,
Reprezentációs szabályzat,
A vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata,
Belső ellenőrzési kézikönyv,
Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata,
Integrált kockázatkezelési szabályzat,
Ellenőrzési nyomvonal.

A gazdasági szervezettel rendelkező polgármesteri hivatal, (önkormányzati közös hivatal)
valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező ………………….. (költségvetési szerv(ek)
megnevezése) között a munkamegosztás rendjét a Képviselő-testület ……….számú
határozatával jóváhagyott Megállapodás tartalmazza.
A……… helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a
képviselő-testület ……………….számú határozatával elfogadott Megállapodás tartalmazza.

II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZERVEZET
1. A gazdasági szervezet felépítése 1
A polgármesteri hivatalban a gazdasági szervezet feladatait a …………… (Pl: Pénzügyi
osztály) látja el. A gazdasági szervezet a polgármesteri hivatal (önkormányzati közös hivatal),
illetve – a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint – a
hozzá rendelt ……….. (felsorolás) költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés
tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a
továbbiakban együtt:
gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon
használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend
betartásáért felelős szervezeti egység.
(A gazdasági szervezet Ávr.-ben meghatározott feladatait indokolt esetben több szervezeti
egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között
párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági
szervezetnek tekinteni. 2
1

A gazdasági szervezet létrehozásánál figyelembe kell venni az Áht. 10. § 4a) és 4b) bekezdésében foglaltakat.
Ez a rendelkezés 2015. január 1-jétől lépett hatályba. Beiktatta a 2014. évi XCIX. törvény 18. §-a.
2
Megállapította a 397/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése, hatályos 2015. január 1-jétől.
6
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A gazdasági szervezet (Pénzügyi Osztály): foglalkoztatott összlétszám:…….. fő
A gazdasági szervezet (Pénzügyi Osztály) felépítése a következő:
- Pénzügyi csoport (foglalkoztatott létszám:…….….. fő)
pénzügyi csoportvezető:
pénzügyi előadó
gazdálkodási előadó
karbantartó
gondnok
hivatalsegéd

.. fő
.. fő
.. fő
.. fő
.. fő
.. fő

Számviteli csoport (foglalkoztatott létszám:…….. fő)
számviteli csoportvezető
könyvelő
pénztáros

.. fő
.. fő
.. fő

-

- Adócsoport (engedélyezett létszám:…….. fő)
adócsoport vezető
adóügyi előadó I.
adóügyi előadó II.

.. fő
.. fő
.. fő

(A polgármesteri hivatalnál nem kötelezettség, hogy gazdasági szervezete legyen. Ez esetben
a költségvetési szerv vezetője(jegyző) kijelöl a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért
felelős alkalmazottat (alkalmazottakat).
2.A gazdasági vezető 3
A polgármesteri hivatalnál a gazdaság vezetői feladatokat az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint ………………………. (munkakör, beosztás) látja el. Feladatai:
– vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, 4
– Felel az Ávr. 11. § (1)-(8) bekezdéseiben megjelölt feladatok ellátásáért,
– A polgármesteri hivatal más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési
szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási,
könyvvezetési, az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak
iránymutatást ad,
– Gazdasági intézkedéseket hoz.
A gazdasági vezető a feladatait a jegyző közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A
gazdasági vezető felelőssége nem érinti a jegyző vagy az egyes ügyekért felelős alkalmazottak
felelősségét. A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül
kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő.
A gazdasági vezető feladatainak meghatározásánál figyelemmel kell leni az Ávr. 11. §-ban foglaltakra, mely
2015. január 1-jhétől jelentősen változott.
4
Módosította: 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § 1.
3
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A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző haladéktalanul
köteles gondoskodni helyettesítéséről, a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén
annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a költségvetési szerv
vezetője írásban az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettségű alkalmazottat jelöl ki a
gazdasági vezetői feladatok ellátására az irányító szerv vezetőjének egyetértésével.
3. A kapcsolattartás módja
A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli.
Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást. A
polgármesteri hivatalnál – a gazdasági szervezetre is vonatkozóan – a kapcsolattartás rendjét a
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

III. FEJEZET
A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI
1. A polgármesteri hivatal költségvetés tervezésével összefüggő feladata
1.1. A költségvetési koncepció 5
Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként el kell készíteni az
önkormányzat költségvetési koncepcióját.
A költségvetési koncepció elkészítéséhez az érvényben lévő központi és képviselő-testületi
(közgyűlési) döntések figyelembe vételével
− át kell tekinteni a költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó
feladatait,
− a helyben képződő tervévi bevételeket,
− az ismert kötelezettségeket,
− a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot.
A költségvetési szervektől beszerzett, valamint a polgármesteri hivatalban meglévő
információk alapján ki kell alakítani a költségvetési koncepciót.
A költségvetési koncepcióval kapcsolatban meg kell ismerni
− az önkormányzatnál működő szakbizottságok - szakterületüket érintő - valamint
− a pénzügyi bizottság egész koncepcióval kapcsolatos
véleményét.
A bizottságok véleményét csatolni kell a Képviselő testületi előterjesztéshez.
A költségvetési koncepció ............................. -ig történő elkészítéséért - a jegyző felelős.
A költségvetési koncepció összeállításában .................................... (munkakör, beosztás)
működik közre.

5
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Költségvetési koncepció készítése 2015-től nem kötelező, de a képviselő-testület dönthet úgy, hogy továbbra is
igényli ennek elkészítését és jóváhagyását. Tehát erről csak akkor kell rendelkezni a szabályzatban, ha az
önkormányzat továbbra is készít költségvetési koncepciót.
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Az éves elemi beszámoló részét képezi a normatív hozzájárulásokkal valamint a címzett- és
céltámogatásokkal történő elszámolás.
Az állami támogatásokkal való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámoknak az
intézményektől – írásban, az intézményvezető által aláírt formában – történő begyűjtéséért
..................... (beosztás, munkakör) a felelős.
A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, hogy
annak ellenőrzése a beszámoló elkészítéséig megtörténhessen. Az intézmények által
szolgáltatott adatokat a beszámoló végleges összeállítása, az Igazgatóság részére történő
leadása előtt ……………. -ig dokumentált módon ellenőrizni kell.
A mutatószámok ellenőrzéséért …………… (beosztás, munkakör) a felelős. A dokumentált
ellenőrzéskor az ellenőrzést végző aláírásával igazolja a mutatószámok felülvizsgálatának
elvégzését a ………. bizonylaton (feljegyzés készítése, stb).
Az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítéséért ............. (beosztás,
munkakör) a felelős.
Az intézmények költségvetési maradványának szabályszerű kimunkálásának ellenőrzéséért,
felülvizsgálatáért a ……………………..(név, beosztás) a felelős.
A költségvetési szervek gazdálkodásukról éves elemi beszámolót készítenek. Az elemi
beszámoló elbírálásáért, felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért, valamint az intézmények írásbeli
értesítéséért ............... (beosztás, munkakör) a felelős.
A ………. (költségvetési szerv vezetője) a belső kontrollrendszer minőségét értékeli és a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 11. § (1)-(2) bekezdése szerint nyilatkozatot tesz, az éves elemi
költségvetési beszámolóval együttesen megküldi az irányító szervnek. A közölt adatok
valódiságáért a ……….. (költségvetési szerv vezetője) a felelős.
9.4. Zárszámadás
A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyző felelős.
A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos
szerkezetben kell összeállítani.
Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményeknek
adatszolgáltatási kötelezettségük van. A szükséges információk tartalmát és az
adatszolgáltatásra vonatkozó határidőt a jegyző évenként kiadásra kerülő – zárszámadással és
beszámoló készítésével kapcsolatos – rendelkezése szabályozza.
10. Kontrolltevékenység
10.1. Kontrolltevékenység biztosítása, a szervezeti integritás erősítése
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a
szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok
kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában: 8
8
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Bkr. 8. § (2) bekezdés Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.
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a) a döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való
elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú
megalapozottságát,
c) a döntések szabályszerűségi
ellenjegyzését, valamint

szempontból

történő

jóváhagyását,

illetve

d) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő
könyvvezetés és beszámolás).
Az előzőekben felsorolt a), c) és d) pontban felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését
biztosítani kell.
A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell a
következőket:
a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárásokat,
b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
c) beszámolási eljárásokat.
Olyan rendszereket kell kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő
információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez,
illetve személyhez.
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy
azok hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek, a beszámolási
szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.
Ki kell alakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését
biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és
eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső
ellenőrzésből áll.
A gazdasági szervezeten belül a kontrollrendszer, ellenőrzési nyomvonal kiépítéséért,
működésének jogszabályokban és a belső szabályzatokban való megfeleléséért
………………..…… (munkakör, beosztás) a felelős.

11. Költségvetésből nyújtott támogatások elszámoltatására, szerződések, támogatások
közzétételére vonatkozó előírások
11.1. Támogatások számadási kötelezettségének előírása
A polgármesteri hivatal költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott szervezetek,
illetve magánszemélyek számára – a …….. számú mellékletben meghatározott
megállapodásban – számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem
szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgármesteri (közös) hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő
ügyrendje ……………napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a …………. kelt Ügyrend
hatályát veszti.
A jegyző gondoskodik arról, hogy a polgármesteri hivatal gazdasági szervezetének
gazdálkodással összefüggő ügyrendjében foglalt előírásokat az érintett munkatársak
megismerjék, annak tényét a szabályzat 2. számú mellékletében szereplő megismerési
nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a nevesített felelősségi,
hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért ……….. (költségvetési szerv vezetője) a
felelős.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
jegyző
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1. sz. melléklet
…………………………. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Intézmény)

Azonosító lista 11

a gazdálkodással összefüggő szabályzatokban szereplő
dolgozók beosztásának és nevének megfeleltetéséről
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Szabályzatokban jelölt beosztás

Dolgozó neve

Polgármester
Alpolgármester
jegyző
igazgató (intézményvezető)
igazgató-helyettes
pénzügyi osztályvezető
pénzügyi főmunkatárs I.
pénzügyi főmunkatárs II.
gazdálkodási előadó I.
gazdálkodási előadó II.
gazdálkodási főelőadó I.
gazdálkodási főelőadó II.
pénzügyi előadó I.
pénzügyi előadó II.
pénzügyi előadó III.
adóügyi előadó I
adóügyi előadó II.
karbantartó
tagintézmény vezető
élelmezés vezető
stb.

Kelt,………….. 201…..év …….hó….. nap.

…………………………………………..
jegyző

11

Csak mintául szolgál!
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2. sz. melléklet
Megismerési nyilatkozat
A polgármesteri hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő ügyrendjében
foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem
során köteles vagyok betartani.
Név

28

Beosztás
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Kelt

Aláírás

