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Tárgy: Alapító okirat módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az önkormányzatok kötelező feladatát képezi az egészségügyi alapellátás körbe tartozó 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői és a fogorvosi szolgáltatás is. 
 
Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet fogorvosi teendőinek végzésére kötött területi ellátási 
szerződést 2011. november 30-val Dr. Kancsár Anita fogszakorvos felmondta.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 8.§ (4) bekezdése, továbbá az 
egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 152.§ (1) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni a lakosság egészségügyi alapellátásáról, mely magába 
foglalja a fogorvosi alapellátást is. A Képviselő-testület 293/2011. (XII.16.) sz. határozata 
szerint az Egészségügyi ellátási szerződés 2011. november 30-i megszűnésével az 
Önkormányzat a feladatellátást visszavette. 
 
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM 
rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási 
szakfeladatok rendje szerint szakfeladatszámmal és megnevezéssel be kell sorolni, illetve a 
szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában fel kell tüntetni.  
Emiatt szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában feltüntetni a fogorvosi alapellátás 
szakfeladatát. 
 
Az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet 1.§ (4) bekezdés d) pontja értelmében a költségvetési 
szerv alapító okiratában nem szükséges szerepeltetni a technikai szakfeladatokat. A 
polgármesteri hivatal alapító okirata jelenleg még tartalmaz több technikai jellegű 
szakfeladatot is. Ezen változásokat a rendelet előírásai szerint az első szükséges módosításkor 
lehet átvezetni. A polgármesteri hivatal alaptevékenységei közül töröljük ezeket a 
szakfeladatokat. 
 
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az államháztartási szakfeladatok rendjét. Ebben 
történtek változások, melyeket szintén átvezetünk a hivatal alapító okiratába. 
 
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni. 
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Határozati javaslat: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd Városi Polgármesteri 
Hivatal – székhelye: 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. - 228/2007.(VIII.10.) Kth. számú 
határozattal jóváhagyott és a 79/2008.(IV.11.) Kth. számú határozattal, a 110 /2009. (V.12.) 
Kth.sz. határozattal, a 136/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 291/2009.(XII.08.) Kth.sz. 
határozattal, a 199/2011.(VIII.26.) Kth.sz. határozattal, valamint a 234/2011.(X.14.) Kth.sz. 
határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
6. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE  pontban az alábbi technikai 
szakfeladatok törlésre kerülnek: 
 
   841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
    társulások elszámolásai 
   841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei(elszámolásai) 
   841904 Egészségbiztosítási alap bevételei(elszámolásai) 
   882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
 
Ezen kívül módosulnak az alábbi szakfeladatok: 
   522110 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása helyett a  
    421100 Út, autópálya építése, a  
   682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyett a 
    680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, a 
   682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyett a 
    680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, a 
   812100 Általános épülettakarítás helyett a  
    812000 Takarítás, a 
   841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
     igazgatási tevékenysége helyett a  
    841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási  
     tevékenysége, a 
   841402 Közvilágítás helyett a 
    841401 Közvilágítás, a 
   841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások helyett a 
    841402 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, a 
   890441 Közcélú foglalkoztatás helyett a 
    890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a 
   890442 Közhasznú foglalkoztatás helyett a 
    890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
     közfoglalkoztatása, a 
   890443 Közmunka helyett a  
    890443 Egyéb közfoglalkoztatás szakfeladat kerül be. 
 
Az alábbi szakfeladat megszűnt, így az alapító okiratból törlésre kerül: 
   841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  
     összefüggő szolgáltatások 
 
 



 3 

6. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont kibővül az alábbi 
szakfeladattal: 
 
   862301 Fogorvosi alapellátás 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban 
történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő:2012. január 28. 
Felelős: polgármester 
 
 
Sárbogárd, 2012-01-03 
 
 
        Dr. Sükösd Tamás 
        polgármester 
 
 


