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2009. január 1-jei hatállyal megjelent a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény, valamint módosult az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, és az államháztartás működési rendéről 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 néhány pontban:
¾ a költségvetési szervek jogállása: alapítás, átszervezés, megszüntetés stb.
vonatkozásában új előírások születtek,
¾ a költségvetési szervek működésének és gazdálkodásának szabályozása: az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezet módosítása révén,
¾ törzskönyvi nyilvántartás adattartalmának és vezetésének eljárási rendje
újraszabályozásra került, a költségvetési szervek besorolása megváltozik,
¾ 2010. január 1-től új szakfeladat rend kerül bevezetésre.
A szabályozási reform alapelvei, melyek a több éves előkészítő munka után születettek meg,
hogy a gazdálkodóéval azonos versenyképes gazdálkodási kultúrát alapozzon meg, és az
államháztartás egyensúlyba hozatalának és a közszolgáltatás színvonalának javítását célozza.
A szabályozás révén költségvetési kultúraváltozás kialakulását idézi elő a közszférában,
melynek célja a közpénz védelme, hatékony felhasználása és ellenőrzése.
A 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv alapító
szervének 2009. május 15-ig felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának módját
szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy irányítása
alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és
vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat
eredményeként a további működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön
törvényben foglalt előírásokat a költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig az alapító
okiratok módosításával kell rendezni.
A 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerinti besorolást, valamint a szervezeti
és működési szabályzat módosítását 2009. szeptember 30-ig kell elvégezni, amely a
szakfeladatok tekintetében az alapító okirat újabb módosítását teszi szükségessé.
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Ásotthalom Község Önkormányzata költségvetési szervei:
- Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala
- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
- Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda
A törvényben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével felülvizsgáltuk
Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek által
ellátott közfeladatokat. A felülvizsgálat kiterjedt többek között a feladatellátás más szervezeti
megoldásokkal szembeni előnyére, a szervezeti forma célszerűségére, szakmai, minőségi
szempontokra, a működés hatékonyságára is. A felülvizsgálat eredményeképpen megállapítást
nyert, hogy a jelenlegi költségvetési szervek tudják a leghatékonyabban ellátni az
Önkormányzat által ellátandó közszolgáltatásokat, ebben a formában történő működésük
2009. július 1-je után is indokolt. Mindhárom költségvetési szerv alapító okiratát módosítani
kell annak érdekében, hogy az a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény előírásainak megfeleljen.
Az alábbi táblázat szemlélteti a funkció és tevékenység szerinti besorolást, amely az alapító
okirat módosítást szükségesség teszi.
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Az önkormányzati közfeladat ellátási struktúra kialakítása során a Képviselő-testület a költség
hatékony közfeladat ellátás kialakítását szem előtt tartva hozta meg döntéseit.
A közoktatási feladatok ellátására 2007-ben közoktatási intézményfenntartó társulást hozott
létre Öttömös Község Önkormányzatával. Ez által az intézmény többletforrásokhoz jutott, és
a költségeit is tudta csökkenteni.
A szociális feladatellátás Kistérségi Társulásba történő átadásával szintén a többletforráshoz
jutott az Önkormányzat.
Az Ásott-Telszo Nonprofit Kft. „v.a.” által ellátott tevékenységek felülvizsgálata az előző év
folyamán már megtörtént, a Képviselő-testület a költségtakarékosság és a hatékonyság
érdekében már korábban megtette a szükséges intézkedéseket és 2009. március 01. napjától
megindult a Társaság végelszámolása.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2009. (V.13.) KT határozat
Tárgy: Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló
2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve
felülvizsgálta szervezeti szempontból az önkormányzati közfeladatok ellátásának
módját.
2) A felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek további működése 2009. július 1-je után is indokolt.
3) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító
okiratok módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) MÁK
4.) Irattár
Ásotthalom, 2009. május
Petró Ferenc
polgármester
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