F.M. Közgyőlése 271/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Gyermekotthon (Székesfehérvár) jogutódlással történı
megszüntetésérıl

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában

lévı

egyes

gyermekvédelmi

intézmények

mőködése

átszervezésének végrehajtására” vonatkozó elıterjesztést, s az abban foglaltakkal
egyetért.

1. Fejér Megye Közgyőlése a fenntartásában mőködı Fejér Megyei Gyermekotthon
(Székesfehérvár, Kikindai u. 1.) Intézményt, mint önálló jogi személyként mőködı
költségvetési szervet az államháztartásról szóló (Áht.) 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és
90. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2007. június 30. napjával jogutódlással
megszünteti

a

határozat

mellékletét

képezı

megszüntetı

okiratban

foglalt

tartalommal. Az Intézmény által eddigiekben ellátott feladatokat 2007. július 1.
napjától a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Intézménybe
csoportosítja át.

2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel Fejér Megye Közgyőlése dr. Horváth
Máriának, a Fejér Megyei Gyermekotthon igazgatójának az intézmény irányítására
vonatkozó magasabb vezetıi megbízását 2007. június 30. napi hatállyal visszavonja.

3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a megszüntetı okiratnak a Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához történı eljuttatása
céljából – a törzskönyvi nyilvántartásból történı törlés érdekében – a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelıs: Dr. Varjú Mihály fıjegyzı

Határidı: 2007. július 6.

4. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízás visszavonásával
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtétele iránt intézkedjen.

Felelıs: Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: 2007. július 2.

5. A közgyőlés felkéri az Intézmény vezetıjét, hogy június 30-i fordulónappal az
Áhsz. 13/A. §-ában meghatározottak szerint az éves költségvetési beszámolónak
megfelelı adattartalommal készítse el az Intézmény – leltárral és záró fıkönyvi
kivonattal alátámasztott

–

beszámolóját, a

vagyonátadás-átvételrıl készített

jegyzıkönyvet, a vagyonátadási jelentést, s azokat felügyeleti szervi záradékolásra a
közgyőlés elnökének nyújtsa be.

Felelıs: az Intézmény igazgatója

Határidı:
2007. július 15. a leltár elkészítésére
2007. július 31. a beszámoló elkészítésére

6. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Fejér Megyei Gyermekotthon OTP Bank Rt.
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságánál vezetett költségvetési számlájának
megszüntetése érdekében a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága Államháztartási Irodája felé a szükséges intézkedéseket tegye meg

Felelıs: Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: 2007. július 6.

Székesfehérvár, 2007. július 9.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

