
 

Muzsla Község hatáskörébe tartozó költségvetési és járulékos intézmények szabályzata 

 

A szervezet megnevezése és székhelye:  Muzsla község, 943 52 Mužla 711 

A rendelet sorszáma:  4/2015 

Kidolgozta:   Ing. Farkas Márta 

Jóváhagyta : Ing. Farkas Iván 

A rendelet kidolgozásának napja: 2015.9.24. 

A rendelet hatályának kezdete:  2015.9.25.  

Megszünteti a következő rendeletet:     száma:                   dátum : 

Mellékletek:     

 

Az alapító, fenntartó és az általa fenntartott költségvetési vagy járulékos intézmény 

kapcsolatát befolyásoló jogszabályok a következők:  

 

a/ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

b/ Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

c/ Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov. 

d/  Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov. 

e/  Zákon NR SR č. 596/2003 Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov. 

f/  Muzsla község alapszabálya 

g/  Muzsla község által jóváhagyott általános érvényű rendeletek. 

 

 

1. Cikkely 

Bevezető rendelkezések 

 

1. E rendelet célja, hogy meghatározza a Muzsla község (továbbá fenntartó) által fenntartott 

költségvetési intézmények és járulékos intézmények kapcsolatát a fenntartóval. 

 

2. E rendelet célja továbbá a fenti kapcsolaton belüli hatáskörök meghatározása, valamint 

iratok, kimutatások és okiratok körforgásának meghatározása az intézmények és 

fenntartóik között. Meghatározza továbbá a fenntartó ellenőrzésének mikéntjét az általa 

fenntartott költségvetési és járulékos intézményekben.  

 

3. E rendelet kötelező érvényű a Muzslai Községi Hivatal dolgozói, a Muzsla község által 

fenntartott költségvetési intézmények dolgozói valamint a a Muzsla község által 

fenntartott járulékos intézmények számára.  

 

 



2. Cikkely 

A fenntartó szakmai tevékenysége és szervezeti utasításai 

 

 

1.    Az intézmények fenntartója szervezeti és szervezési utasításokat ad a fenntartói 

hatáskörében levő költségvetési intézmények és járulékos intézmények ügyvezetői 

számára.  

2.    A fenntartó véletlenszerűen és bizonyos időközönként az általa fenntartott költségvetési 

intézményekben és járulékos intézményekben ellenőrzést tart a jogszabályok és 

rendeletek rendelkezéseinek betartását valamint a szervezeti és szervezési utasítások 

illetően.   

3.   A fenntartó szakmai tanácsadást tart az általa fenntartott költségvetési intézmények és 

járulékos intézmények számára.  

 

3. Cikkely 

Iratok körforgása a fenntartó és az általa fenntartrott  

költségvetési és járulékos intézmények között 

 

1. A fenntartó szervezeti és szervezési utasításokat ad az általa fenntartott  költségvetési 

intézmények és járulékos intézmények ügyvezetői és dolgozói számára. 

2. A Muzsla község fenntartása által működő költségvetési és járulékos intézmény minden 

naptári év december 15-ig a fenntartójának továbbítja a következő naptári évben 

eltervezett tevékenységének és a következő időszak stratégiai tervének összesítését. 

Minden naptári év március 30-ig a költségvetési és a járulékos intézmény továbbítja 

a fenntartójának beszámolóját az előző naptári évben kifejtett tevékenységéről. 

 

3. Amennyiben a Muzsla község fenntartása alatti költségvetési vagy járulékos intézmény 

oktatási intézmény, akkor az oktatási intézmény a naptári év augusztus 15-ig továbbítja 

a fenntartójának a következő tanulmányi évben eltervezett tevékenységének és 

a következő időszak stratégiai tervének összesítését. Minden naptári év október 30-ig 

a költségvetési és a járulékos intézmény továbbítja a fenntartójának beszámolóját az 

előző tanulmányi évben kifejtett oktatási és nevelési tevékenységéről. 

 

 

 

4. Cikkely 

 

A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény költségvetése 

 

1. A fenntartó évente jóváhagyja az általa fenntartott költségvetési intézmény 

költségvetését, valamint a költségvetés módosításait.   

 



2. A Muzsla község fenntartása alatt működő költségvetési intézmény költségvetése 

a fenntartó költségvetésének részét képezi. 
 

3. A költségvetési intézmény fenntartójának negyedévente továbbítja a negyedéves 

költségvetési zárás adatait, a vagyona leltárával együtt. A költségvetési év március 15-ig 

a fenntartójának továbbítja az éves költségvetési zárás adatait, együtt a vagyon éves 

leltárával. 
 

4. A fenntartó véletlenszerűen és bizonyos időközönként az általa fenntartott költségvetési 

intézményeben ellenőrzi a költségvetés betartását valamint a költségvetés módosításainak 

betartását, teljesítését. 

 

 

 

5. Cikkely 

 

A Muzsla község támogatása, amelyet az általa fenntartott járulékos intézménynek nyújt 

 

 

1. A fenntartó akkor nyújthat anyagi támogatást az általa fenntartott járulékos 

intzéménynek, amennyiben a támogatás összege és célja a fenntartó költségvetésében 

szerepel.  

 

2. A fenntartó jogában áll az általa nyújtott támogatás felhasználásának módja az általa 

fenntartott járulékos intézményben.  
 

3. A Muzsla község által fenntartott járulékos intézmény fenntartójának negyedévente 

továbbítja a negyedéves költségvetési zárás adatait, a vagyona leltárával együtt. 

A költségvetési év március 15-ig a fenntartójának továbbítja az éves költségvetési zárás 

adatait, együtt a vagyon éves leltárával. 
 

 

6. Cikkely 

 

A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény pénzügyi szabályzói 

 

 

1. A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény a költségvetési év március 15-

ig fenntartójának továbbítja az előző évben megvalósított bevételeinek és kiadásainak 

tételes felsorolását, a fenntartó igényei alapján.   

 

2. A tételes felsorolás tartalmazza: 

- minden nemű bevételt, 

- minden nemű kiadást, 

- beruhásái jellegű kiadásokat – eszköz beszerzése,....... 

- a költségvetési intézmény minden dolgozójának bérköltségeit, részletes bontásban, 

úm. nettó bér, jövedelmi adó vagy adóelőleg, járulékok........ 

- vagyon beszerzése és vagyon értékesítése vagy más jellegű hasznosítása . 



 

3. Vagyon beszerzését, értékesítését vagy más jellegű hasznosítását a Muzsla község által 

fenntartott költségvetési intézmény kizárólag a fenntartója előzetes jóváhagyásával teheti 

meg.  

 

 

7. Cikkely 

 

A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmények munkajogi keretei 

 

1. A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény ügyvezetőjének személyzeti és 

bérelszámolási ügyeit a fenntartó hagyja jóvá.   

 

2. A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény munkavállalóinak személyzeti 

és bérelszámolási ügyei a költségvetési intézmény ügyvezetőjének hatáskörében vannak.  
 

3. A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény munkavállalóinak munkajogi 

szerződései és megállapodásai megkötését valamint felbontását a költségvetési intézmény 

ügyvezetője végzi, ám az intézmény fenntartójának írásbeli beleegyezését követően.  

 

 

8. Cikkely 

 

Társadalmi rendezvények szervezése a Muzsla község által fenntartott 

költségvetési intézmények és járulékos intézmények által  

 

 

1. A Muzsla község által fenntartott költségvetési intézmény vagy az általa fenntartott 

szerevzet társadalmi, kulturális, közművelődései és más rendezvényeit a fenntartóval 

közösen rendezi meg vagy a fenntartó jóváhagyásával rendezi meg. A szervezés ideje alatt 

együttesen döntenek a rendezvények forgatókönyvéről, napirendjéről és a rendezvények 

egyéb részleteiről.  

 

2. Amennyiben Muzsla község által fenntartott járulékos intézmény szervez társadalmi, 

kulturális, közművelődési vagy más jellegű rendezvényt, e rendezvényt fenntartójával 

együtt szervezi és rendezi meg.  

  

 

   

  

                                                                                                      Ing. Farkas Iván, s.k. 

                                                                                                             polgármester 
 

  
 

 


