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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratának módosítását az
alábbi okok teszik szükségessé:
-

Módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és hatályon
kívül helyezésre került a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV.
törvényt.

-

Módosításra került az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Kormányrendelet.

-

Az önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatait ellátó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet több szakfeladat esetében jelezte, hogy a
megfelelő címre történő könyveléshez szükségesnek tartja az alapító okiratok
kiegészítését.

-

2011. évtől kezdődően módosult a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.), és
megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere, amely esetében módosultak a
korábban használt szakfeladatok.

-

Egyes intézmények alapító okiratában szereplő adatok pontosításra és
kiegészítésre szorulnak, ezek korrigálását is a módosításokkal együtt kell
elvégezni.

A jogszabályi változások következtében valamennyi alapító okiratból törölni kell a
korábban szerepeltetett tevékenység jellege szerinti besorolást, a kiegészítő és kisegítő
tevékenységeket alapfeladatként vagy vállalkozási tevékenységként kell szerepeltetni.
Szintén egységesen törlésre kerül a dokumentumokból a típus szerinti besorolás,
valamint a feladatellátási funkcióhoz kapcsolódó besorolás elnevezést gazdálkodási
jogkör elnevezésre kell módosítani.
Valamennyi intézmény alapító okiratából törlésre kerülnek a 2010. január 1. előtt
használt szakfeladatok.
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium:
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
841212
841907
852032

Oktatás központi igazgatása és szabályozása
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,
szín, és bábművészeti ágban
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855913
855916

855923

890441
-

-

-

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Német nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Német nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő német nemzetiségi
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv a
gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
Az alapító okirat 6. pontjából törlésre kerül a következő cím: „Az iskola
alaptevékenységén kívül”; a címhez tartozó meghatározás marad a 6. pont
utolsó előtti bekezdése, illetve a pont kiegészül az alábbiakkal: „Az
alaptevékenységéhez kapcsolódóan nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatást nyújthat.
A foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a
Munka Törvénykönyvével.
Az alapító okirat 14. pontja törlésre kerül.
A 15. pontból a „kisegítő” szó törlésre kerül

Egyesített Szociális Intézmény:
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
562919
841907
889911
890441
-

-

Egyéb étkeztetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás.
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Módosításra kerül a feladatellátáshoz rendelkezésre álló ingatlanok adataiban az
egyes helyrajzi számokhoz tartozó területek nagysága, továbbá egyéb
szövegrészek is pontosításra kerülnek az intézményvezető jelzése alapján.
Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: Integrált intézmény. A
költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
A 12. pontban felsorolásra kerülnek a kistérséghez tartozó települések.
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-

A foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a
Munka Törvénykönyvével.
Az alapító okirat 19. pontjából törlésre kerülnek az intézmény által ellátható
kisegítő tevékenységek, valamint a „kiegészítő tevékenység” megnevezés.

József Attila Általános Művelődési központ:
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
841907
890441
-

-

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
A 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok közül törlésre kerül a 932919
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység.
Az alapító okirat 8. pontjából az alábbiak szerint módosul: A költségvetési
szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
Az alapító okirat 11. pontjából törlésre kerül a következő: „Az
Intézményfenntartó Társulás intézménye az alaptevékenységén kívül” cím, a
címhez tartozó meghatározás az alaptevékenységen belül ellátható feladatok
között marad.
Az alapító okirat 12. pontjából törlésre kerül a „kisegítő tevékenység”
megnevezés.
Az alapító okirat 18. pontja törlésre kerül.
A foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a
Munka Törvénykönyvével.

Tűzoltóság:
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
841907
-

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 7. pontjából törlésre kerül: A tevékenységének jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció
helyett gazdálkodási jogkör megnevezés kerül a dokumentumba

Városi Könyvtár:
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Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
581900
841907
890441
932919
-

Egyéb kiadói tevékenység
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 12. pontjából törlésre kerül a „kiegészítő tevékenység”
megnevezés.
Az alapító okirat 13. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv
a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
A foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a
Munka Törvénykönyvével.
Az intézmény névváltoztatásáról jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület,
a döntésnek megfelelően kerül módosításra a dokumentumban az intézmény
neve is.

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
841907
890441
-

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény jogi
személy, a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
Az alapító okirat 9. pontjából törlésre kerül a „kiegészítő, kisegítő” szövegrész.
A foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a
Munka Törvénykönyvével.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet:
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
370000
422100

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
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811000
812100
841143
841907
869041
869042
890441
931301
932919
493909
-

Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv a
gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
A 12. pontból a „kisegítő” szó törlésre kerül.
Az alapító okirat 14. pontja törlésre kerül.
A foglalkoztatottak jogviszonyaira vonatkozó rendelkezést ki kell egészíteni a
Munka Törvénykönyvével.

Polgármesteri Hivatal:
Az alapító okiratban felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatok kiegészülnek
az alábbiakkal:
890441
890442
890443
-

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló
juttatásra
jogosultak
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

hosszabb

időtartamú

A dokumentum preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való hivatkozás
A 2010. január 1. előtt használt szakfeladat számok törlésre kerülnek.
Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv
a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
A 14. pontból a „kisegítő” szó törlésre kerül.
Az alapító okirat 15. pontja törlésre kerül

Az oktatási intézmények közül az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium,
valamint az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító
okiratának további módosításairól a képviselő-testület várhatóan a következő ülésén
dönt, ezért a módosítások átvezetésére akkor lesz lehetőség.

6

Fentiek alapján kérem, hogy az alapító okiratok módosításáról szóló határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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Határozati javaslat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere
János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített
Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
4.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
5.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár
alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
6.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratának
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
7.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált
Önkormányzat Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
8.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratokat aláírja és az illetékes
hatóságok részére megküldje.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda, Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. április 20.

Szabó Loránd
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Attala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Kapospula Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Nak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát 2011. június 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

II.
III.
IV.

Az alapító okirat preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás.
Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
3. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
Az alapító okirat 6. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik.
Az alapító okirat 6. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok felsorolása a következőkkel egészül ki:

841212

Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

852032

Alapfokú
művészetoktatás
képzőés
táncművészeti, szín, és bábművészeti ágban

855913

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

iparművészeti,

Német nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855916

Nemzeti és etnikai
tanulószobai nevelése

kisebbségi tanulók általános iskolai

Német nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és
etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő német nemzetiségi
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

890441
V.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Az alapító okirat 6. pontjában hatályát veszti „Az iskola alaptevékenységén
kívül” szövegrész; a címhez tartozó meghatározás a 6. pont utolsó előtti
bekezdéseként marad hatályban, illetve a pont kiegészül az alábbiakkal:
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„Az alaptevékenységéhez kapcsolódóan nem üzleti célú közösségi,
szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújthat.
VI.

Az alapító okirat 9. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó jogviszony megjelölése kiegészül a Munka Törvénykönyvével.

VII.

Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.

VIII. Az alapító okirat 15. pontjában a „kisegítő” szövegrész hatályát veszti.
IX.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Gyulaj Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
számú
határozatával, Szakcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát 2011. június 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumából törlésre kerül a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő szöveg lép:
7.
Integrált intézmény.
A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.

III.
IV.

Az alapító okirat 9. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik.
Az alapító okiratban 9. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok felsorolása a következőkkel egészül ki:

562919
841907
889911
890441

Egyéb étkeztetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

V.

Az alapító okirat 10. a) pontjában a 224/3 helyrajzi számon szereplő
ingatlan területeként megjelölt „2.198 m2” szövegrész hatályát veszti,
helyébe a „7865 m2” szövegrész lép.

VI.

Az alapító okirat 10. c) pontjában az „1 diszpécser központ” szöveg
helyébe a következő szöveg lép: „1 diszpécser központ, és két szakmai
központ”, valamint az „Idősek 10 férőhelyes átmeneti elhelyezést biztosító
gondozóház” szöveg hatályát veszti.

VII.

Az alapító okirat 10. c) pontjában a 46. helyrajzi számon szereplő ingatlan
területeként megjelölt „1.520 m2” szövegrész hatályát veszti, helyébe a
„1720 m2” szövegrész lép.

VIII. Az alapító okirat 10. d) pontjában a „224/A” szövegrész helyébe a „224/6”
szövegrész lép, ugyanezen helyrajzi számon szereplő ingatlan területeként
megjelölt „128 m2” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „1980 m2”
szövegrész lép.
IX.

Az alapító okirat 12. pontja a „közigazgatási területe” szövegrész az
alábbiakkal egészül ki: „(Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős,
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Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola,
Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong).
X.

Az alapító okirat 14. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó jogviszony megjelölése kiegészül a Munka Törvénykönyvével.

XI.

Az alapító okirat 19. pontjában hatályát veszti a „kisegítő” szövegrész;
valamint hatályát veszti az intézmény által ellátható kiegészítő
tevékenységekként felsorolt szakfeladatok szövege

XII.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Attala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Dalmand Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2011.
június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumában hatályát veszti a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:
8. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.

III.

Az alapító okirat 11. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik

IV.

Az alapító okiratban 11. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok kiegészülnek az alábbiakkal:

841907
890441

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

V.

Az alapító okirat 11. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok közül hatályát veszti a „932919 M.n.s. Egyéb szórakoztatási
tevékenység” szövegrész.

VI.

Az alapító okirat 11. pontjában hatályát veszti „Az Intézményfenntartó
Társulás intézménye az alaptevékenységén kívül”szövegrész.

VII.

Az alapító okirat 12. pontjában hatályát veszti a „kisegítő tevékenység”
szövegrész.

VIII. Az alapító okirat 18. pontja hatályát veszti.
IX.

Az alapító okirat 20. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó jogviszony megjelölése kiegészül a Munka Törvénykönyvével.

X.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító
okiratát 2011. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumában hatályát veszti a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 6. pontjában felsorolt szakfeladatok az alábbiakkal
egészülnek ki:

841907
III.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az alapító okirat 7. pontjában a költségvetési szerv típus szerinti
besorolására vonatkozó szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.

IV.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával a Városi Könyvtár alapító okiratát 2011. június 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumában hatályát veszti a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve Város Könyvtárról ….ra változik.

III.

Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik.

IV.

Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

581900
841907
890441
932919

Egyéb kiadói tevékenység
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység

V.

Az alapító okirat 8. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó jogviszony megjelölése kiegészül a Munka Törvénykönyvével.

VI.

Az alapító okirat 12. pontjában hatályát veszti a „kisegítő tevékenység”
szövegrész.

VII.

Az alapító okirat 13. pontja hatályát veszti.

VIII. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő szöveg lép:
14. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
IX.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával, Attala Község a számú határozatával, Csibrák Község a számú
határozatával, Csikóstőttős Község a számú határozatával, Dalmand Község a számú
határozatával, Döbrököz Község a számú határozatával, Gyulaj Község a számú
határozatával, Jágónak Község a számú határozatával, Kapospula Község a számú
határozatával, Kaposszekcső Község a számú határozatával, Kocsola Község a számú
határozatával, Kurd Község a számú határozatával, Lápafő Község a számú
határozatával, Nak Község a számú határozatával, Szakcs Község a számú
határozatával, Várong Község a számú határozatával a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratát 2011. június 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumában hatályát veszti a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 8. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik.

III.

Az alapító okirat 8. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

841907
890441

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

IV.

Az alapító okirat 9. pontjában hatályát veszti a „kiegészítő, kisegítő”
szövegrész.

V.

Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:
16. Az intézmény jogi személy, a gazdálkodási jogköre szerint önállóan
működő.

VI.

Az alapító okirat 17. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó jogviszony megjelölése kiegészül a Munka Törvénykönyvével.

VII.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
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Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

17

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratát 2011.
június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumában hatályát veszti a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik.

III.

Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

370000
422100
811000
812100
841143
841907
869041
869042
890441
931301
932919
493909
IV.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:
4. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.

V.

Az alapító okirat 5. pontjában a Város Könyvtár szövegrész helyébe a …
szöveg lép.

VI.

Az alapító okirat 9. pontjában a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó jogviszony megjelölése kiegészül a Munka Törvénykönyvével.

VII.

Az alapító okirat 12. pontban szereplő „kisegítő” szövegrész hatályát veszti.

VIII. Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti.
IX.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

18

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
Jegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számú
határozatával a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2011. június
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat preambulumában hatályát veszti a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényre való
hivatkozás

II.

Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt 2010. január 1. előtt használt
szakfeladatok hatályukat vesztik.

III.

Az alapító okirat 3. pontjában felsorolt 2010. január 1-jétől érvényes
szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:

890441
890442
890443

IV.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló
juttatásra
jogosultak
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

hosszabb

időtartamú

Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő szöveg lép:
13. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.

V.

Az alapító okirat 14. pontjában szereplő „kisegítő” szövegrész hatályát
veszti.

VI.

Az alapító okirat 15. pontja hatályát veszti.

VII.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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