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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 90. § (2) bekezdés d)
pontja szerint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének új
tartalmi eleme a megvalósítási terv és a teljesítményterv. Az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 241. § (3) bekezdése szerint a költségvetési szervek egyes
esetekben a fenti terveket 2010. augusztus 31-ig készíthetik el.
Az Áht. 90. § (4) bekezdése alapján a megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása
előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának a leírását tartalmazza, ugyanakkor
az Áht. 125. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a megvalósítási
terv elkészítésétől az irányító szerv 2010-2011. években eltekinthet.
Az Áht. 90. § (5) bekezdése alapján a teljesítményterv az irányító szerv döntése alapján
készítendő, a költségvetési szerv számára meghatározott mérhető és számszerűsített éves
követelményeket, illetve közfeladat-ellátási teljesítményt (eredményt) tartalmazó terv. E
rendelkezés alapján az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó teljesítménytervek
készítésétől az Önkormányzat, mint irányító szerv eltekinthet. E lehetőség alól az Áht. 100/H. § (2)
bekezdése tartalmaz kivételt, ugyanis a közintézetnek, a vállalkozó közintézetnek és a közüzemnek
megvalósítási tervet és teljesítménytervet is kötelező készítenie azzal, hogy a megvalósítási tervet
az irányító szerv nem hagyja jóvá.
A fentieknek megfelelően javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az említett tervek
elkészítése alól adjon mentességet az általa irányított költségvetési szerveknek az Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint közintézetnek besorolt közszolgáltató
költségvetési szerv kivételével. Az EEIR-nek a tervek elkészítésére vonatkozó kötelezettségének
2010. augusztus 31-ig kell eleget tennie.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó
költségvetési szerveinél – az Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet kivételével – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban Áht.) 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv
elkészítésétől az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján 2010-2011. években eltekint.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet (a továbbiakban EEIR) igazgatóját,

hogy az EEIR kötelezően elkészítendő teljesítménytervét a Képviselő-testület
2010. augusztusi ülésére jóváhagyás végett nyújtsa be.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint irányító szerv az
Áht. 90. § (5) bekezdésében foglalt mérlegelési jogköre alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervei számára – az Egyesített Egészségügyi Intézmény és
Rendelőintézet kivételével – a 2011. évre szóló teljesítménytervek készítése alóli
felmentést megadja.
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