
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

343/2011. (XII.22.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Intézmé-
nyek Gondnoksága (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.; törzs-
könyvi azonosító száma: 347796) önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szervet 2012. február 29. napjával jogutódlással (beolvadással) 
megszünteti és elfogadja a megszüntető okiratot az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint. 

 
3.) a 2012. évi költségvetésében az Oktatási és Közművelődési Intézmények 

Gondnoksága tervezett kiadásaira és bevételeire vonatkozó, 2012. február 
29-én fennmaradó előirányzatok Orosháza Városi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. PIR 
száma: 346315) mint átvevő költségvetési szerv költségvetésébe kerülnek 
átcsoportosításra a költségvetési rendelet módosításával.  

 
3.) felhívja az intézményvezetőt és a címzetes főjegyzőt, hogy az eszközök 

és források leltározásáról, a költségvetési beszámoló elkészítéséről, a va-
gyonátadás lebonyolításáról gondoskodjanak, az ezekhez szükséges to-
vábbi dokumentumokat készítsék elő. 

 
4.) felhívja az intézményvezetőt, a címzetes főjegyzőt, valamint a polgármes-

tert a munkáltató személyének megváltozása miatt a Kjt. 25/A.- 25/C. §-ok 
szerint szükséges intézkedések megtételére. 

 
5.) felhívja a polgármestert, hogy a költségvetési szerv beolvadásával kap-

csolatban szükséges eljárásokat (törzskönyvi nyilvántartásból történő tör-
lés, pénzforgalmi számla megszüntetése) bonyolítsák le. 

 
6.) dönt arról, hogy az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksá-

gához rendelt önállóan működő költségvetési szervek (Orosháza Városi 
Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma; Orosháza Városi 
Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára; Orosháza Városi Ön-
kormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Orosháza 
Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája) pénzügyi-gazdálkodási 
feladatait 2012. március 1. napjától az Orosháza Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el. 

 
7.) felhívja a címzetes főjegyzőt és az önállóan működő költségvetési szervek 

vezetőit, hogy a 6.) pont alapján a költségvetési szervek alapító okiratának 
módosítását, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
szabályozó megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
8.) felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy a beolvadásból eredő változásokat a 

költségvetési rendeletben vezesse át és terjessze a Képviselő-testület elé. 



 
9.) felhívja a címzetes főjegyzőt, hogy Orosháza Városi Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását jó-
váhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester 
Határidő: a bejegyzés iránti intézkedésre 10 nap 

 egyebekben 2012. február 29.” 
 
 

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)-(2) bekezdése 
alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
 

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 

OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 
 

MEGSZÜNTETŐ  OKIRATA 
 
1.) A megszűnő intézmény 

 
a.) neve: Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és 

Közművelődési Intézmények Gondnoksága 
 
b.) székhelye, címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 
 
c.) irányító, alapító és felügyeleti szervének neve, címe: Orosháza Város Ön-

kormányzat Képviselő-testülete, 5900 Oros-
háza, Szabadság tér 4-6. 

 
d.) jogállása:  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi 

személy 
 
e.) PIR száma: 347796 

 
2.) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 2012. február 29. 
 
3.) A megszüntetés oka: beolvadás Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalába (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.. PIR száma: 
346315) mint átvevő költségvetési szervbe a feladatellátás hatékonyabb ellátá-
sa érdekében. 

 
4.) A megszűnő költségvetési szerv által ellátott valamennyi közfeladatot 2012. már-

cius 1. napjától az átvevő költségvetési szerv látja el.  
A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat nincs. 

 
5.) A megszűnő költségvetési szerv jogai és kötelezettségei – mint általános jog-

utódra – az átvevő költségvetési szervre szállnak át 2012. március 1. napjával, 
ide értve a megszűnő költségvetési szerv 2012. február 29. napján fennálló, el-
ismert vagy nem vitatott tartozásaiért való helytállást is. 

 
Az átvevő költségvetési szerv a megszűnő költségvetési szervnél közalkalma-
zotti jogviszonyban álló munkavállalóit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. XXXIII. törvény 25/A-B. §-ai alapján továbbfoglalkoztatja.  
 



6.) A megszűnő költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon vala-
mint az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingóságok 
használatának, valamint a megszűnő költségvetési szerv ingóságainak tulaj-
donjoga átszáll az átvevő költségvetési szervre. 

 
7.) A megszűnő költségvetési szerv minden kiadása és bevétele tekintetében 

2012. február 29. napjáig, kiadás esetén 2011. évi költségvetésének időarányos 
előirányzati összegének erejéig vállalhat kötelezettséget. 

 
 
Orosháza, 2011. december 22. 
 
 
 
 Dr. Dancsó József 
 polgármester 
 

Záradék: 
 
A megszüntető okiratot Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
343/2011.(XII.22.) K.t. számú határozattal fogadta el. 
 
 


