
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogszabályi változások miatt szükségessé vált a Szociális Szolgálat Alapító Okiratának és 

hozzá kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása. 

 

A Szociális Szolgálat Alapító okiratán 2009-ben történt változtatás. Ezt követően több 

jogszabály is változott, mely érinti az alapító okirat tartalmát és szükségessé teszi az 

aktualizálást.  

 

A bevezető részben a 2008. évi CV. Törvényt hatályon kívül helyezték, melynek 

rendelkezései beépültek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénybe. Időközben 

ezen törvényt is hatályon kívül helyeztek, mely törvény helyett az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. Törvény lépett hatályba, a hozzá kapcsolódó végrehajtásról szóló 

368/2011.(XII.31.) Kormány rendelettel ( továbbiakban: Ávr.) együtt.  

 

Módosítani szükséges a szakfeladat száma, megnevezése pontot is, mert szükségtelen, hogy a 

2009. évi szakfeladat számát és megnevezését az alapító okirat tartalmazza. 

 

A költségvetési szerv előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát pontosan szabályozza az 

Ávr. 8.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, melyet ezek szerint kell az alapító okiratban is 

szabályozni. 

A gazdálkodási jogkörnél is pontosítani kell, mivel 2012-től az önállóan működő 

költségvetési szervek is rendelkeznek elemi költségvetéssel, mely a gesztor település 

költségvetési rendeletében épül be. Változás még, hogy az önállóan működő költségvetési 

szervek is rendelkeznek bankszámlával és adószámmal, melyet szintén szükséges az alapító 

okiratra rávezetni. 

 

Az Alapító Okirattal  a Társulási megállapodást is szinkronba kell hozni, melyre a belső 

ellenőrzés során is felhívták a figyelmet. 

 

A Társulási megállapodásban így módosításra került a gazdálkodással kapcsolatos pont, a 

bankszámla szám,  valamint pontosításra került az ellenőrzési jogkör. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatokat 

jóváhagyta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat 

 

……….Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgálat Alapító 

Okiratának módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős.  

Határidő:  

 

 

 



Határozati javaslat 

 

………… Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Szociális 

Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását a tervezetben foglalt 

tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős.  

Határidő:  

 

 


