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Tárgy:

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V. 5.)
számú önkormányzati rendeletet módosítása
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Melléklet:

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5)
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2009. (IX.16.) számú
rendelet-tervezet

Tisztelt képviselı-testület!

2008. december 15-én fogadta el az Országgyőlés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény /a továbbiakban: Kt./, mely – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényt /a továbbiakban: Áht./,valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.31.)
Korm. rendelet /a továbbiakban: Ámr./ módosítása mellett – jelentıs átalakította a költségvetési szervek
alapítására, átalakítására, megszüntetésére, valamint nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket.
A Kt. 2009. január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat 2009. január 1-tıl, míg a
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat 2010. január 1-tıl kell alkalmazni.
Az új törvényi szabályozás az uniformizált szervezeti formák helyett differenciált szervezeti formákat tesz
lehetıvé, a középpontban a közpénzvédelem áll. A változás következtében – egyebek mellett – 2010. január
1-tıl új szakfelügyelet rend kerül bevezetésre.
A törvényben foglaltak végrehajtása érdekében a fenntartó és irányító önkormányzatok 2009. május 15-ig
felülvizsgálták szervezeti szempontból a közfeladat ellátásának módját, és Bozsok és Velem községek
Körjegyzıségének /a továbbiakban: Körjegyzıség/ mőködését július 1-je után is indokoltnak tartották, ezért
2009. június 1-ig elvégezték a Körjegyzıség törvény szerinti besorolását –, mely már tartalmazta a 2010.
január 1-tıl hatályos új szakfelügyelet rendi besorolást – és módosították a költségvetési szerv Alapító
Okiratát.

A Magyar Államkincstár az Alapító Okiratot formai és tartalmi szempontból megfelelınek találta, ezért
2009. július 29-én kelt 18/574103/ 9/2009. számú határozatában a végrehajtott adatmódosításokat a
törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.

Az önkormányzatok jogi személyek ugyan, de nem költségvetési szervek, ezért az ı esetükben a besorolási
kötelezettség rájuk nem vonatkozott, ugyanakkor az új szakfeladat rendi besorolást 2009. szeptember 30-ig
nekik is el kell végezniük, melyet az államháztartási szakfeladatok rendjérıl szóló 8/2008. (HÉ.51.)
tájékoztatója alapján elvégeztük.
Jogtechnikai szempontból a legegyszerőbb megoldás, ha az önkormányzat által ellátott feladatokat az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mellékletében helyezzük el, ezért szükségessé vált
2/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, és a jelen elıterjesztés
mellékletét képezı módosító rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendeletalkotáshoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő /a megválasztott
képviselık több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2009. szeptember 4.

/: Dr. Görög István sk.:/
körjegyzı

