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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2009. április 30-i ülésére 

Az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának szervezeti szempontból történő 

felülvizsgálata 

 
 

A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lutár Mária körjegyző 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2009. január 1-jei hatállyal megjelent a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: törvény), valamint módosult az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről 

szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, melyek jelentős változást hoznak a költségvetési 

szervek alapítását, átalakítását, megszűntetését, továbbá a törzskönyvi nyilvántartás vezetését 

érintően. 

 

Főbb változások többek között a következők: 

 

- A törzskönyvi nyilvántartás adattartalmának és vezetésének eljárási rendje 

újraszabályozásra került. A költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 

újraszabályozásából adódóan a költségvetési szervek besorolása megváltozik. 

- A változások hatályosulására elsődlegesen a „bejegyzési elv” érvényesül, vagyis a 

bejegyzés napjával válnak hatályossá, visszamenőleges hatály kizárt. 

- A költségvetési szervek vezetésére is új szabályok érvényesek (pl. egy természetes 

személy csak egy költségvetési szerv vezetője lehet (kivéve a helyettesítés 

időtartamát). 

- A törvény újraszabályozta a költségvetési irányítási jogokat, a hozzá tartozó 

hatásköröket, új fogalmakat határozott meg a költségvetési szervek 

vonatkozásában, 

- 2010. január 01-től új szakfeladat rend kerül bevezetésre. 

 

A törvényben foglaltak megvalósulása érdekében az alábbiakban felsorolt intézkedéseket 

szükséges végrehajtani, mely intézkedési tervnek is tekintendő: 

 

2009. I. félévben meghozandó főbb intézkedések és határidők: 

 

1. A közfeladat ellátásának felülvizsgálata 

 Határidő: 2009. május 15. 

 

2009. május 15-ig a helyi önkormányzatnak, mint irányító szervnek felül kell 

vizsgálnia a  közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból. 

 

2. A felülvizsgálat eredményeként azoknál a költségvetési szerveknél, melyek 

 működése július 01-je után is indokolt, meg kell hozni a törvényből adódó 

 intézkedéseket: el kell végezni a költségvetési szervek törvény szerinti besorolását 

 és módosítani kell az alapító okiratokat. 

 Határidő: 2009. június 01. 
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 A május 15-ig végzett felülvizsgálat eredményeként „megmaradó” költségvetési 

 szerveket 

 a tevékenység jellege alapján és 

 a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján be kell sorolni. 

 

 Az alapító okiratot valamennyi költségvetési szerv esetében módosítani kell; 

 mindenekelőtt a besorolás miatt, de az alapító okirat kibővült tartalma miatt is. 

  

Az új szakfeladat rendet valamint a szervezeti és működési szabályzatok módosítását 2009. 

szeptember 30-ig kell elvégezni.  

 

A törvényben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével felülvizsgáltuk 

Szigliget Község Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési intézmények által 

ellátott közfeladatokat. A felülvizsgálat kiterjedt többek között a közfeladat-ellátás iránti 

igény meglétére, a jelenlegi feladatellátás más szervezeti megoldásokkal szembeni előnyére, a 

szervezeti forma célszerűségére, a szakmai, minőségi szempontokra, a működés 

hatékonyságára is. A Képviselő-testület Ábrahámhegy Község Önkormányzatával úgy 

döntött, hogy a köztisztasági feladatot ellátó Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági 

Intézményét 2009. június 30-án megszünteti, javasolom, hogy a Képviselő-testület az 

intézményi rendszert az alábbiak szerint rögzítse a költségvetési szervek új besorolásánál. 

 

Határozati javaslat  

 

A Képviselő-testület a 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján felülvizsgálta az önkormányzati közfeladatok 

ellátásának módját, és kinyilvánítja, hogy 

1. az általa jelenleg fenntartott költségvetési intézmények 

 változatlan szervezeti formában történő működtetését  

 2009. július 1-jét követően továbbra is indokoltnak tartja az 

 alábbiak szerint: 

  - Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola 

  - Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 

  - Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzősége 

1. a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye 

feladatkörébe tartozó szilárd hulladékkezelési és szállítási 

önkormányzati közfeladatokat 2009. június 30-át követően a  

../2009.) számú képviselő-testületi határozatban 

foglaltak szerint látja el. 

 

 

Szigliget, 2009. április 23. 

 

        Balassa Balázs 

         polgármester 

 
 


