
 

 

„A Képviselő-testület – név szerinti szavazással - 11 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2011. (V.20.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Ügyviteli Szakképző Iskolája (székhelye: 

5900 Orosháza, Székács József u. 15.; törzskönyvi azonosító száma: 634564) 
önállóan működő költségvetési szervet 2011. június 30. napjával megszünteti 
és elfogadja a megszüntető okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint. 

 
2.) felhívja az igazgatót és a címzetes főjegyzőt, hogy az eszközök és források 

leltározásáról, a költségvetési beszámoló elkészítéséről, a vagyonátadás 
lebonyolításáról gondoskodjanak, az ezekhez szükséges további 
dokumentumokat készítsék elő. 

 
3.) felhívja a gazdálkodási feladatokat ellátó intézmény vezetőjét az átadáshoz 

kapcsolódó előkészítő feladatok ellátására. 
 
4.) felhívja az igazgatót a munkáltatói és tanulói jogviszonyok változásából eredő 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
5.) felhívja az igazgatót és a polgármestert, hogy a közoktatási intézmény 

megszűnésével kapcsolatban szükséges eljárásokat (törzskönyvi 
nyilvántartásból, KIR rendszerből történő törlés, TISZK tagságot érintő 
intézkedések, működési engedély visszavonása) bonyolítsák le. 

 
Felelős: Dr. Dancsó József polgármester 

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző a feladatok 
határidőre történő végrehajtásának felügyeletéért 
Brachna Judit igazgató és Raffai Jánosné intézményvezető a 
szükséges intézkedések megtételéért 
Miszlai József, Szűts Gézáné, Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta 
irodavezetők a feladatkörükbe tartozó feladatok ellátásáért 

 
Határidő: a bejegyzés iránti intézkedésre 10 nap 
 egyebekben 2011. július 1., illetve értelem szerint” 

 
K.m.f. 

 
 
 (: Dr. Dancsó József :)   (: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária :) 
 polgármester címzetes főjegyző 



 

 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a.) pontja és 95. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
 

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 

ÜGYVITELI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJÁNAK 
 

MEGSZÜNTETŐ  OKIRATA 
 

 
1.) A megszűnő költségvetési szerv 

 
a.) neve: Orosháza Városi Önkormányzat 
  Ügyviteli Szakképző Iskolája 
 
b.) székhelye, címe: 5900 Orosháza, Székács József u. 15. 
 
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: 634564/039270 

 
2.) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 2011. június 30. 
 
3.) A megszüntetés oka: 

Orosháza Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 115. § (5) bekezdése alapján a 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok közül a megszűnő költségvetési szerv által ellátottakat 
nem vállalja, arról 2011. július 1. napjától a Békés Megyei Önkormányzat 
gondoskodik, mint a feladatellátás kötelezettje a helyi önkormányzatokról szóló 
1991. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b.) pontja szerint a feladatellátás 
kötelezettje. 

 
4.) A megszüntetett költségvetési szerv feladatainak jövőbeni ellátása: 

A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott valamennyi közoktatási feladatot 
2011. 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 kötelezettségvállalásának korlátja: 
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A megszűnő költségvetési szerv minden kiadása és bevétele tekintetében 
2011. június 30. napjáig és ezzel bezárólagos időszakra, kiadás esetén 2011. 
évi költségvetésének időarányos előirányzati összegének erejéig vállalhat 
kötelezettséget legfeljebb 2011. június 30-ig terjedő fizetési határidővel. 

 
6.) A megszűnő költségvetési szerv jogairól és kötelezettségeiről 

rendelkezés:  
 

Orosháza Város Önkormányzata a Békés Megye Közgyűlése 2011. április 15-ei 
határozatában megjelölt határidőig megállapodást kíván kötni a megszűnő 
költségvetési szerv munkavállalóinak jogviszonyáról és egyéb a közoktatási 
feladat átadása esetére jogszabályban előírt kötelezettségekről. 
 

7.) A megszűnő költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jogosultság: 
A költségvetési szerv megszűnésével a feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon 
tulajdonjoga, valamint a közösen 2011. június 30. napjáig lefolytatott leltár 
szerint az ingatlanban lévő ingóvagyon tulajdonjoga Orosháza Város 
Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzat közötti megállapodás 
szerint a feladatellátáshoz kötötten ingyenesen átszáll a Békés Megyei 
Önkormányzatra. 

 
 
Orosháza, 2011. május 20. 
 
 
 
 Dr. Dancsó József 
 polgármester 
 

Záradék: 
 
A megszüntető okiratot Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
145/2011.(V.20.) K.t. számú határozattal fogadta el. 
 


