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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-

én tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés a Balatonszemesi Közkonyha Intézmény megszüntetéséről 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2022.08.11-i ülésén döntött arról, hogy a közétkeztetési feladatokat 

2022. szeptember 1-től az Atroplusz Kft. látja el és a Balatonszemesi Közkonyha Intézmény 

megszüntetését elő kell készíteni. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) 

bekezdése szerint az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül 

megszüntetheti. A költségvetési szervet meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. §-ban 

meghatározott valamely feltétele tartósan nem áll fenn. 

Az Áht. 11.§ (7) bekezdése értelmében a költségvetési szerv megszüntetéséről…a nem 

jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén megszüntető okiratban kell rendelkezni.  

A költségvetési szerv megszüntetéséhez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak szerint: 

(1) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell 

a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról,  

b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a 

vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek 

meghatározásáról, 

c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő 

költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új 

hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak 

legyenek, 

 

d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának 

előkészítéséről, és 
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e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban 

ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről. 

Figyelemmel a jogszabályi előírásokra az intézmény megszüntetése 2022.szeptember 15-re 

tervezhető. Erre tekintettel szükséges Bene Zoltánné vezetői megbízásának meghosszabbítása 

ezen időpontig. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. A közétkeztetési közfeladat ellátására 2022. szeptember 1. napjától hatályos vállalkozási 

szerződésre tekintettel a Balatonszemesi Közkonyha költségvetési szervet jogutód nélkül 

2022. szeptember 15. napjával megszünteti; 

2. a Balatonszemesi Közkonyha intézmény megszüntető okiratát a melléklet szerint elfogadja; 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére; 

4. felkéri a jegyzőt, hogy a díjbeszedési jogosultság átadás-átvételét, az eszközök, források 

leltározását és a vagyonátadás lebonyolítását 2022. 08. 31-ig zárja le; 

5. felkéri a Közkonyha intézmény vezetőjét, hogy a hatósági engedélyek visszavonása és a 

szerződések felmondása iránt intézkedjen, továbbá biztosítsa 3 fő közalkalmazott esetében a 

munkáltatói jogutódlás zavartalan lebonyolítását, továbbá az intézmény megszűnésére 

tekintettel 5 fő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges jognyilatkozatok 

kiadását és a jogszabályban előírt kifizetések teljesítését. 

6. megbízza Bene Zoltánné intézményvezetőt, hogy a megbízatását 2022. szeptember 15-ig 

lássa el. 

      Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

      Határidő: 2022. szeptember 15. 

 

Balatonszemes, 2022. 08. 23. 

 

 

                                                                                                   

                                       Németh Kornél Antalné                Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc                                                   

                                               polgármester                                                       jegyző 

 

 

 

 


