
 

 

 „A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

 
207/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosházi Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye 

megszüntető okiratát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 
2.) a 2009. évi költségvetésében a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény tervezett 

kiadásaira és bevételeire vonatkozó, 2009. június 30-án fennmaradó 
előirányzatok Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra a költségvetési rendelet 
módosításával.  

 
3.) felhívja az intézmény vezetőjét a beolvadásból eredő intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Németh Béla polgármester a megszüntető okirat aláírásáért,  

Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért és a tájékoztatásért, 
az intézmény vezetője a beolvadásból eredő intézkedések megtételéért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen”  



 

 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d.) 
pontja alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 

 
 

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK 
 

MEGSZÜNTETŐ  OKIRATA 
 

1.) A megszűnő intézmény 
 
a.) neve: Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth 

Lajos Közoktatási Intézményének 
 
b.) székhelye, címe: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. 
 
c.) irányító, alapító és felügyeleti szervének neve, címe: Orosháza Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, 5900 
Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

 
d.) jogállása:  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi 

személy 
 
e.) PIR száma/OM azonosítója: 634618/028410 

 
2.) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 2009. június 30. 
 
3.) Az átalakítás, megszüntetés oka A költségvetési szervek jogállásáról szóló 

2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az 
önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy 
szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 

 
4.) A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott valamennyi közoktatási feladatot 

2009. július 1. napjától a Harruckern János Közoktatási Intézmény (székhelye: 
5700 Gyula, Szent István u. 38., alapítói jogok gyakorlására jogosult: Békés 
Megyei Önkormányzat 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) látja el.  
A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat nincs. 

 
5.) A megszűnő költségvetési szerv jogaiból és kötelezettségeiből - a Békés 

Megyei Önkormányzat és Orosháza Város Önkormányzata közötti – az 
Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye által 
ellátott feladatok átvétele és a hozzá kapcsolódó vagyonügyek rendezése 
tárgyában létrejött Megállapodás vagy egyéb megállapodás alapján - nem 
Orosháza Város Önkormányzatát megillető jogok, illetve terhelő 
kötelezettségek a Békés Megyei Önkormányzat Harruckern János Közoktatási 
Intézményét, mint a feladatellátás jogutódját illetik meg, illetve terhelik. 

 



 

 

 

2 

A Harruckern János Közoktatási Intézmény a munkáltatói jogok tekintetében a  
megszüntetett költségvetési szerv jogutódja.  
 
A megszűnő költségvetési szervnél fennálló tanulói jogviszony folytonossága a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
Harruckern János Közoktatási Intézményben biztosított. 
 

6.) A költségvetési szerv megszűnésével a feladatellátását szolgáló vagyon 
tulajdonjoga, illetve használati joga Orosháza Város Önkormányzata és a 
Békés Megyei Önkormányzat közötti megállapodás szerint a feladatellátáshoz 
kötötten ingyenesen átszáll a Békés Megyei Önkormányzatra. 

 
7.) A Harruckern János Közoktatási Intézmény a megszűnő költségvetési szerv 

2009. június 30. napján fennálló, együttesen elismert tartozásáért helytáll. A 
vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni 
és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő 
költségvetési szerv minden kiadása és bevétele tekintetében 2009. június 30. 
napjáig és ezzel bezárólagos időszakra, kiadás esetén 2009. évi 
költségvetésének időarányos előirányzati összegének erejéig vállalhat 
kötelezettséget. 

 
 
Orosháza, 2009. május 8. 
 
 
 
 Németh Béla 
 polgármester 
 

Záradék: 
 
A megszüntető okiratot Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
207/2009.(V.8.) K.t. számú határozattal fogadta el. 


