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6. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/312-2 /2009

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Megállapodás irányítói jogok átvételéről a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Széchenyi István Szakképző Iskola igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(továbbiakban: Kt.) újraszabályozta a költségvetési irányítási jogokat.

Az Országgyűlés 2008. december 22-én fogadta el „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvényt, mely 2009. január 1. napjától hatályos.

A Kt. 2. § (2) bekezdése szerint az „alapító okiratot az alapító szerv adja ki”. A 8. § (1) bek.
b) pont szerint az alapító szerv az irányítási jogokkal felruházott szerv. Az irányítási, ezen
belül az alapítói jogokat a Kt. 8. § (2) bekezdésének a) pontja határozza meg:

„költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv
alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a
továbbiakban együtt: alapítói jogok)”

Az egyéb irányítási jogokat a Kt. 8. § (2) bekezdésének további pontjai részletezik:

„b) a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy
a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,

d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-
ellenőrzése,

e) a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása,
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f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy

utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.”

A Kt. 8. § (3) bekezdése a felügyeleti jogkör tartalmát határozza meg.

A Magyar Államkincstár 2008. június 23-án kiadott Törzskönyvi Kivonata alapján a
Széchenyi István Szakképző Iskola 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. esetében az „Alapítói
jogok gyakorlója: Veszprém Megyei Önkormányzat”

A Kt. 8. § (8) bekezdése szerint a közszolgáltató költségvetési szervre vonatkozó 8. § (2)
bekezdése szerinti irányítói jogok az ilyen szerv alapítására jogosult más szerv részére
adhatók át, az alapító okirat egyidejű módosításával, a jogátadás további feltétele az alapító
szervvel történő megállapodás megkötése.

A Kt. 44. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009.
május 15-éig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból,
amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-e után is
indokolt, 2009. június 1-éig kell az alapító okiratok módosításáról a Kt. előírásainak
megfelelően gondoskodni. Az egyeztetett, mindkét önkormányzat számára elfogadható
megállapodás módosítását mindkét testületnek jóvá kell hagynia. A Magyar Államkincstár a
módosított megállapodás birtokában fogadja be az alapító okiratot.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
8. § (8) bekezdése alapján létrejött megállapodást a Széchenyi István
Szakképző Iskola 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. vonatkozóan
jóváhagyja és az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2009. április 17.

Császár László sk.
polgármester
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1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS

Tervezet

amely létrejött Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, a továbbiakban átadó): és Tapolca Város
Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., képviseli: Császár László polgármester, a
továbbiakban átvevő) között a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 8. § (8) bekezdése alapján a Széchényi István Szakképző Iskola (8300 Tapolca, Móricz
Zs. u. 8.) vonatkozásában:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37/2008. (III. 27.) MÖK határozatának 2.
pontjában döntött arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –testülete 116/2008.
(V. 13.) Kt. határozata kezdeményezése alapján a Széchényi István Szakképző Iskolára
vonatkozóan megkötött közoktatási feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által történő
átvállalásáról – 2011. június 30-ig – szóló megállapodást közös megegyezéssel 2008. június
30. napjával megszünteti.
A felek az irányítói (alapítói) jog gyakorlásának rendezése érdekében kötik a jelen
megállapodást.

2. Átadó a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési irányítási jog keretében a következő
hatáskörök gyakorlásának jogát adja át az átvevő részére:
a) költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv
alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a
továbbiakban együtt: alapítói jogok),
b) a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése
vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,
d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint
teljesítmény-ellenőrzése,
e) a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása,
f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

3. Átadó és átvevő megállapodik abban, hogy az átvevő gyakorolja a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. 102. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítói jogot.

Ezen megállapodás módosítást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A megállapodás a későbbi keltezés napján lép hatályba.

Jelen megállapodás módosítást Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2009. (……)
Kt., határozattal, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2009. (……) MÖK határozattal
hagyta jóvá.

Veszprém, 2009. …………………………. Tapolca, 2009. ………………………….
Lasztovicza Jenő Császár László

a megyei közgyűlés elnöke
átadó képviseletében

polgármester
átvevő képviseletében


