
„A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
130/2009. (III.26.) K.t.sz. h a t á r o z a t : 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése és 102. § 

(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva kifejezi azon szándékát, 
hogy a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény feladatellátási jogát 2009. július 1. 
napjával átadja a Békés Megyei Önkormányzatnak - mint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a.) pontja, 
illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés a.) és 
b.) pontjai alapján - a feladat ellátására kötelezettnek. 

 
2.) dönt „A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi 

CV. törvény 13. §- a alapján az Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos 
Közoktatási Intézmény átalakításáról, melynek közoktatási feladatait 2009. 
július 1. napjától teljeskörűen - feladatellátási jogutódja - a Békés Megyei 
Önkormányzat Harruckern János Közoktatási Intézménye (székhely: 5700 
Gyula Szent István u. 38.) látja el. 

 
3.) egyetért a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltakkal 

és felhatalmazza a polgármestert az az alapján szükséges okiratok aláírásra. 
 
4.) a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény jogai és kötelezettségei a mellékelt 

megállapodás szerint szállnak át. 
  
5.) úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény minden kiadása és 

bevétele tekintetében 2009. június 30. napjáig és ezzel bezárólagos időszakra, 
kiadás esetén 2009. évi költségvetésének időarányos előirányzati összegének 
erejéig vállalhat kötelezettséget. Az ezzel ellentétes kötelezettségvállalás „A 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló  2008. évi CV. 
törvény 13. § (2) bekezdése értelmében semmis.  

 
6.) utasítja Orosháza Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy a feladatátadással 

kapcsolatos írásos anyagokat készítse elő, az átadással kapcsolatban vizsgálja 
meg az Önkormányzat intézménnyel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeit 
(TISZK), valamint a megszüntető okiratot készítse elő és terjessze a Képviselő-
testület elé.  

 
7.) felhatalmazza Németh Béla polgármestert a megállapodásban foglaltak 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, megállapodások 
megkötésére. 

 
8.) utasítja a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény vezetőjét az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatásában való személyes közreműködésre, a megállapodásban, 
valamint a jogszabályokban előírt feladatok végrehajtására. 

 
Felelős: a feladatkörükbe tartozó feladatok elvégzéséért: 
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Németh Béla polgármester 
 Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző 
 Miszlai József osztályvezető 
 Kisné Bor Emília mb. osztályvezető 
 Bagi László osztályvezető 
 a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény vezetője 
Határidő: a megállapodást aláíró felek által meghatározottaknak megfelelően 

folyamatosan és értelemszerűen. 
 


