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Meghívandók

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 törvény első része generális szabályozást tartalmaz a költségvetési szervek jogállásáról.
Második része az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) egyes
rendelkezéseit módosítja.
A költségvetési szervek státusztörvénye, bár támaszkodik az eddigi szabályozás
tapasztalataira, már a költségvetési szerv definíciójában tükrözi a költségvetési szervek
rendszerszemléleti változását.
Költségvetési szerv az államháztartás részét képező, e törvény szerint nyilvántartásba vett
olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített
állami, illetve önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési
cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban
meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban
megjelölt működési körben közfeladat-ellátási kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy
költésvetési keretéből gazdálkodva végez (Kt. 1. §)



A törvényi szabályozás egyik újdonsága az alapító szerv szerinti csoportosítás (központi,
helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati, országos kisebbségi önkormányzati,
köztestületi költségvetési szerv)
A költségvetési szerv

- tevékenység jellege alapján: közhatalmi vagy közszolgáltató (négy altípusa:
közintézmény, közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem) költségvetési szerv

- feladatellátásához gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vagy önállóan működő költségvetési szerv.

Alapítói jogok a Kt. szerint a költségvetési szerv alapítása, alapítói okirat kiadás; átalakítása;
egyesítés; szétválasztás; megszüntetés. Helyi önkormányzati költségvetési szerv
vonatkozásában alapítói jog továbbá a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása.
A Kt. szerint a költségvetési szerv alapító szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból.

„Kt. 44. § (4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles
felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá
tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által
alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így
különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által
továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját
gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további
működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt
előírásokat költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig kell (az alapító okirat
módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni.”

A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet 2009.
június 1-jéig köteles e törvény alapján besorolni.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy az
önkormányzat közszolgáltatási feladatait ellátó költségvetési szerveinél
és gazdasági társaságainál szervezeti szempontból kerüljön
felülvizsgálatra a közfeladatok ellátásának módja. A vizsgálat kiemelt
figyelmet szenteljen a közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezetek
működési, gazdálkodási feltételei teljesítésének törvényi
megfelelőségére.

Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester



II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy az a
felülvizsgálatot követően a szervezeti átalakításra vonatkozó
javaslatokat, költségvetési szervek esetében az alapító okiratok
módosítása vonatkozásában a 2009. május havi ülésén tárgyalja.

Határidő: 2009. május 15.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2009. április 17.

Császár László sk.
polgármester


